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DABARTIES 
BILDESIUOS

Lietuvių parsidavėlių 
svetimiems spauda rašo, 
kad Sovietų Rusijoje lie
tuviai stoja į “lietuvišką 
diviziją Raudonojoj Armi
joj”. Gali būti, kad išvež
tiems lietuviams į Sibirą 
nėra kitos išeities. Jie yra; 
priversti stoti į raudonųjų 
armiją. Tačiau galima su
prasti, kad tiekrieji lietu- • 
viai raudonarmiečių divizi
joj kovos tik dėl Lietuvos. 
nepriklausomybės ir lais
vės, dėl mažųjų tautų iš-į 
laisvinimo iš diktatorių 
vergijos, koki ji nebūtų, i 
ruda ar raudona. Mūsų 
tautoje, ačiū Dievui, išga
mų yra mažai.

Patriotingieji lietuviai 
kovoja visuose frontuose, 
kad išlaisvintų Lietuvą iš 
svetimųjų vergijos. Gali
ma tvirtinti, kad patriotin
gieji lietuviai raudonojoje 
armijoje, išlaisvinę Lietu
vą iš nacių, jeigu tik rau
donieji kėsinsis vėl pa
vergti Lietuvą, tai jie gin
klus atsuks ir prieš naują 
pavergėją, kaip kad yra 
padarę ankščiau. Lietuvis, 
laisvėj pagyvenęs, sveti
miems nevergaus.

Šiais karo laikais visi pa
triotingieji lietuviai, kur 
jie negyventų, išskyrus 
parsidavėlius komunistė
lius, yra talkininkais de
mokratinių valstybių, ku
rios savo pareiškimais ir 
sutartimis yra pažadėju
sios mažosioms tautoms 
laisvę ir nepriklausomybę.

Komunistai prisipildė 
džiaugsmu, kąd Washing- 
tone, Constitution Hali, 
Russian War Relief, Ine. 
parengimo orkestras su
grojo raudonųjų himną 
“Internationalą”. O Rusi
joje ne tik negalima giedo
ti ar groti kitos valstybės 
himno, bet raudonieji, už-i 
grobę Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, pirmiausia uždrau
dė giedoti tų valstybių 
himnus. Draudimą sulau- 
žusiems — mirties bausmė 
arba katorga Sibire.

Skirtumas toks: Ameri
koje laisvė, o Rusijoje, 
kaip ir Vokietijoje, vergi
ja.

Amerikoje giedoti ar 
groti kitų tautų himnus ne 
naujiena, bet jei Rusijoje 
leistų tą daryti, tai būtų 
tikrai naujiena.

Chicagos lietuvių raudo
nųjų laikraštis “V-s”, be
sidžiaugdamas “interna
cionalu”, kuris buvęs gro
tas rusų parengime, Wa- 
shingtone, savo straipsnį 
šiaip užbaigia:

“Viskas pasikeitė ir vis
kas dar labiau keisis gero- 
jon pusėn”. Suprask, rau- 
donojon. Bet raudonieji 
savo internationalą nebe 
pirmą kartą traukia. Ji 
traukė ir traukia kiekvie
name savo parengime, o 
Amerika dar kol kas nepa
raudonavo. Neparaudo
nuos ir nuo to traukimo 
Washingtone, kol tik Ame
rikos piliečiai stovės de
mokratinių principų sar
gyboje.

• Per Kauno radiją ūki
ninkai raginami “skubiau- - 
šiai” kulti javus ir juos 
pristatyti į supirkimo 
punktus. Tą darbą reikią 
atlikti ne vėliau kaip iki 
vasario 15 d.

Kattl'ka*. kurą neremia 
katallklikoa apauto*, neturi 
teisto vadinti* fleru Bažny
čiom valku.
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Karo Gamybos Taryba 
Suvaržė Dviračių 

Pardavimą
VVashington, D. C., bal. 6 

— Nuo balandžio 2 d. karo 
gamybos taryba suvaržė 
dviračių gaminimą ir par
davimą. Negalima parduo
ti dviračių suaugusiems 
asmenims, jeigu jie nedir
ba karo apsigynimo darbų 
pramonėse.

Tačiau neuždrausta par
duoti dvirašius vaikams ir 
tiems asmenims, kurie 
dirba karo apsigynimo 
darbus.

Dviračių pardavimas bus 
sutvarkytas taip, kaip ir 
automobiliu.

J. V. Lėkhsvcci Bombar
davo Rcrocoji

New Delhi, Indija, bal. 6 
— Jung. Valstybių lėktu
vai, kurie randasi Indijoj, 
puolė japonus Rangoone, 
kur japonai bando atsta
tyti pristatymo uostą. Ne
žiūrint japonų atkaklaus 
pasipriešinimo, Jung. Val
stybių lakūnai padegė 
Rangoon miestą trijose 
vietose.

P

4 Milijonai Darbininkų 
Vokietijos Vergijoje

Washington, D. C., bal. 6 
— Faktų ir Skaitlinių ofi
sas paduoda, kad Vokieti
jos pareigūnai įvairiose 
pavergtose šalyse suregis
truoja darbininkus ir veža 
juos į dirbtuves ir ūkis 
dirbti Vokietijai.

“Berlyno radio skelbia, 
kad svetimšalių darbinin
kų skaičius greitai pasieks 
4 milijonų skaičių”, sako 
OFF.

Tas pats radio praneša, 
kad “kasdien specialūs 
traukiniai išvyksta iš 
Prancūzijos su savano
riais darbininkais į Vokie
tiją, ir kad jau esą 150,000 
tokių darbininkų Vokieti
joje.

Raudonieji Nužudę 40,000 
Naciy Centraliniame Fronte

Maskva, bal. 6— Sovie
tų Rusijos žinios paduoda, 
kad centraliniame fronte 
tarp kovo 23 ir balandžio 
3 dd. raudonieji nužudė 
40,000 Vokietijos karinin
kų ir kareivių. Tos pačios 
žinios paduoda, kad šešta
dienį raudonieji sunaikino 
102 vokiečių lėktuvus.

Karo frontuose nesą “jo
kių esencijalių permainų”. 
Tačiau sako, kad Raudo
noji armija ne tik užmu
šė 40,000 vokiečių centra
liniame fronte, bet ir atsi
ėmė 161 apgyventą kaime
lį-

Rusai perėję upę Smo
lensko apylinkėje, kur vo
kiečiai turėję stiprią apsi
gynimo liniją. Kitos žinios 
paduoda, kad Bryansko 
miestas, kuris yra 220 my
lių į piętvakarus nuo Mas
kvos ir 140 mylių į pietry-
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— Prauskimės, užaugsime smarkūs ir stiprūs lietuviai. — Taip kalbėjo šie jau
ni lietuviukai vienoje Vilniaus prieglaudoje, kuri buvo palaikoma amerikiečių pa
šalpomis. Dažnai galima nugirsti, kad amerikiečių aukos nepasiekia savo tikslo. 
Taip buvo kalbama vakar, taip kalbama šiandien, taip bus kalbama ir rytoj, bet 
tie, kurie taip kalba, tai jie nieko nežino ir su savo aukomis nepasirodo. O vienok 
gyvenimas paliudija ką kitą. Tie mažyčiai, kurie buvo šelpiami per Pirmąjį Pa
saulinį karą arba geriau tariant tuojaus po karo, buvo tikrai palaikomi amerikie
čių aukomis ir jie šiais laikais Lietuvoje yra tikrais Lietuvos patrijotais, jie jau 
aukoja save ant tėvynės aukuro. Jausk amerikieti, kad tavo vieninga parama 
ir gausi auka, žada tėvynėj šviesią ateitį...

MacArthur Jėgos Supaikino
18 Priešo Lektūrų

Ašis Įsako Savo Pilie
čiams Grįžti 1 Savo 

Šalis
Berne, Šveicarija, bal. 6, 

— Vokietijos ir Italijos 
karo vadovybė įsakė vi
siems savo piliečiams 
grįžti į savo šalis iš Portu
galijos, Ispanijos, Švedi
jos ir Šveicarijos.

Sakoma, kad toks Ašies 
vyriausybių įsakymas aiš
kiai parodo, kad trūksta 
darbininkų dirbtuvėse ir 
vidaus sargyboje.

Norvegijos Laivai Pasiekė 
Angliją

į Melbourne, Australija,—
Bal. 6 — Premieras John 
Curtin praneša, kad Su
vienytų Tautų karo jėgos, 
kurioms vadovauja gen. 
MacArthur, sunaikino 17 
japonų lėktuvų Kupange, 
ant Timor salos; Lae, 
šiaurrytinėj Naujoj Gui- 
nea’joj ir Darwine. Taipgi 
manoma, kad tos pačios 

1 jėgos sugadino dar kitus 
17 japonų lėktuvų tik per 
vieną dieną.

Londonas, bal. 6 — Keli 
iš 10 Norvegijos laivų, ku
rie iš Goteborg, Švedijos 
uosto pabėgo, pasiekė lai
mingai Anglijos uostą.

tus nuo Smolensko, esąs 
raudonųjų savanorių ap
siaustas.

Sovietų žiniomis, per pa
starąsias trylika dienų 
raudonieji paėmė daug vo
kiečių karo reikmenų, bū
tent, 28 tankus, 122 ka- 
nuoles, 541 kulkosvaidį, 
334 automatinius šautu
vus, 3,234 paprastus šau
tuvus, 12,967 šovinių, 10,- 
020 įvairių minų, 220 
sunkvežimių ir 163 įvai
rius kitokius vežimus.

Raudonieji nuolatiniu 
spaudimu baigią naikinti 
16-ją vokiečių armiją, ku
ri esą apsupta Staraja 
Russa mieste.

Žinios paduoda, kad Hit
leris sutraukė daug karo 
reikmenų į Rusiją. Taip 
pat kiek ankščiau buvo 
pranešta, kad Vokietijos 
karo vadovybė sutraukė 
daug naujos kariuomettės.
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Sovietu Komisarai Leido 
Velykines Pamaldas Maskvoje

Turi Laikytis Įstatymų
Washington, D.C.—Kaip 

žinoma, yra išleistas įsa
kymas, kad pardavėjai 
dantims valyti košelės ne
gali parduoti naujos su 
tūbelėmis (metaliniais 
vamzdžiais), kol pirkėjas 
nepristatys tuščios tūbe
lės, kurios reikalingos ka
ro gamybai.

i Kaikurie pardavėjai to į- 
sakyma nesilaiko. Karo 
gamybos tarybos advoka
tai išaiškino, kad nesilai
kantieji įsakymo gali būti 
baudžiami vieneriems me
tams kalėjimo arba $10,- 
000 pinigine pabauda.

Nori "(šaldyti" Valgomųjų 
Į Produktų Kainas

VVashington, D. C. — 
i Jung. Valstybių valdžia 
ruošia projektą “įšaldyti” 
visas valgomųjų produk
tų kainas. Jeigu tai bus 
padaryta, tai kainos už 

j valgomuosius produktus 
pasiliks tos pačios visam 
karo metui.

Washington, D, C. —Val
džia “įšaldė” kainas 44 iš- 

; dirbiniams, kurie naudoja 
elektras 'jėga. Tarp “įšal-

■
dytųjų” išdirbinių yra ci
garetų elektrikiniai degė- 
jai, elektrikiniai skustu
vai, prosai ir kitoki išdir
biniai.

Raudonieji Bombarda
vo Švedijos Miestą______

Iš Švedijos praneša, kad 
nežinomi lėktuvai bom
bardavo Suomijos parube- 
žyj Švedijos miestą Hapa- 
randą. Bombų skeveldros 
turėjusios rusų žymes.

Tačiau Sovietų Rusijos 
žinių agentūra Tass užgin
čija, ir pareiškia, kad tai 
esą fabrikacija.

Japonai Užgrobė 
Prome, Burmoj

New Delhi, Indija, bal. 6, 
— Po smarkių mūšių ang
lai buvo priversti pasi
traukti iš Prome miesto, 
Burmo j, ir jį užleisti japo
nams. Prome esąs vartai į 
Burmos aliejaus šaltinius.

Areštavo “Sidabro- 
marškinių" Vadą

Washington, D. C., bal. 6, 
— Šiomis dienomis FBI a- 
gentai areštavo William 
Dudley, taip pasivadinu
sių “sidabromarškinių” 
vada, kuris savo laikraš
tyj “Galilean” vedęs fašis
tinę propagandą.

Gen. de Gaulle {spėja 
Alijantus

Londonas, bal. 6 —“Lais
vųjų prancūzų” vadas ge
nerolas de Gaulle įspėja a- 
lijantus, kad “kovojanti 
Prancūzija” neįstengs il
giau kaip reikiant kovoti 
su priešu, jei nesulauks 

; nuoširdžios alijantų pa- 
I galbos savo kovai.

Kuibyšev, Rusija, bal. 6, 
— Sovietų komisarai at
šaukė draudimą laikyti 
Velykines pamaldas vi
durnaktyj Maskvoje. Sa
koma, kad tuo sovietų val
džia norinti parodyti gerą 
valią, kad ji nenorinti pa
stoti kelią tiems, kurie no
ri praktikuoti religines 
apeigas.

Maskvoje cerkvės buvu
sios pilnos žmonių.

Jeigu Rusijoje būtų reli
gijos laisvė ,tai nebūtų bu
vę nei draudimo ir jo ne
būtų reikėję nei atšaukti. 
Patys sovietų komisarai į- 
rodo, kad Rusijoje nėra 
religijos laisvės.

Raudonieji komisarai, 
jeigu jie tikrai nori paro
dyti savo gerą valią, tai jie 
turėtų atšaukti draudimą 
praktikuoti religiją ne tik 
Velykų naktį ir ne tik 
Maskvoje, bet kasdien ir 
visoje Rusijoje.

Sprogo Bomba Belfasto 
Teatre

Londonas, bal. 6 — Va
kar Belfasto teatre, žino
mame kaipo karališkas 
Hippodrome, kur sekma
dieniais susirenka Brita
nijos ir Amerikos karei
viai pamatyti judamųjų 
paveikslų, sprogo bomba. 
Bet didelių nuostolių ne
padarė ,nes tuo laiku buvo 
tuščias teatras, o tik sce
noje dirbo keli darbinin
kai. Bomba sunaikino tik

Japonai Puolė Ceylon
Prarado 27 Lėktuvus

Colombo, Ceylon, bal. 6, 
— Japonai 75 lėktuvais 
puolė Ceylon, Britų bazę 
ties pietine Indija, bet tas 
puolimas buvo atmuštas 
su dideliais Japonijai 
nuostoliais. Sąjungininkų 
karo jėgos nušovė 27 japo
nų karo lėktuvus ir gal bū
ti penki kiti susimušė, o 
25 kitus japonų lėktuvus 
sugadino pereitą sekma
dienį.

Japonai padarė labai ma
žai nuostolių Ceylon sosti
nei.

Baltijos Laivyno Likučius 
Naciai Sunaikino Sovietų

Berlynas, bal. 6 — Vo
kietijos karo vadovybė sa
ko, kad vokiečių lėktuvai 
bombomis sunaikino “So
vietų Baltijos laivyno li
kučius” Leningrado ir 
Kronstadto bazėse. Sako
ma, kad bombomis sudau
žė karo laivą ‘Spalių Revo
liucija’ 23-256-tonų ir ka
ro laivą ‘Marat’ 23-606-to- 
nų ir moderniškus sun
kiuosius kruiserius — 
‘Maxim Gorki’ ir ‘Kirov’.

Vokiečiai taipgi apšaudė

DARBININKAS 
Lithuanian Seml-Week)y 

Newspaper 
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tris sėdynes. Gaisras greit 
užgesintas.

Bomba buvo įdėta į sė
dynę. Policija, kuri tyrinė
jo sprogimą, rado dar še
šias padėtas bombas. Po 
to turėjo peržiūrėti visas 
sėdynes, bet daugiau bom
bų nerado. Sakoma, kad 
tai esąs darbas panaikin
tos Airių Respublikonų 
armijos, kuri minėjo 1916 
m. Velykose sukilimą.

Australai Saukiami Karo 
Tarnybon

Melbourne, Australija,— 
bal. 6 — Australijos vy
riausybė šaukia visus vy
rus nuo 18 iki 45 metų am
žiaus karo tarnybon.

Pirmiausia šaukiami 18 
iki 35 m. amžiaus vyrai, 
vedę ir nevedę. Po išsilavi
nimo, jie bus įjungti gen. 
MacArthur vadovybėn.

Siūlo Apdrausti Darbininkus 
Nuo Šnipinėjimo

VVashington, D. C. —Se
natorius Robert LaFolette 
paruošė įstatymo projek
tą, kuris uždraustų darb
daviams šnipinėti darbi
ninkų unijų veikimą ir 
samdyti streiklaužius. Jei
gu šis Senatoriaus LaFo
lette pasiūlymas būtų pri
imtas, tai darbdaviai ne
galėtų turėti savo polici
jos prieš darbininkus ir 
negalėtų darbininkų į- 
traukti į “juodąjį” sąrašą.

300 Britų Lėktuvų Puolė 
Vokietijos Industrijos 

Centrus
Londonas, bal. 6 — Pra

neša, kad daugiau kaip 
300 Britanijos lėktuvų 
bombardavo Vokietijos in
dustrijos centrus—Rhine- 
lando ir Paryžiaus apy
linkėje. Cologne buvęs 
svarbiausias puolimo tai
kinys. Numetė 1000 eks- 
plioduojančių bombų ir 
prarado penkius lėktuvus.

raudonųjų priešlėktuvines 
baterijas. Vokiečiai prane
ša, kad jie be sustojimo 
bombarduoja Amerikos ir 
Britanijos pristatymo ka
ro reikmenų linijas Mur
mansko apylinkėje, ir kad 
nuskandinę 1,200-tonų 
prekybinį laivą ir 5 kitus 
sugadino.

Rusijos centraliniame 
fronte vokiečiai sunaikinę 
3,000 raudonųjų savanorių 
ir atmušę rusų izuliuotą 

.puolimą.
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Humoru Nušviečia 
Tikrą Pade?Į

Japonijos Reikalavimai Rusijai

2 —

Chungking, Kinija, bal.1 kiečiai, kurie 
6 — Pranešama, kad čia Japonijos nelaisvėje, bus 
plinta “nepatvirtintos” ži- išlaisvinti kol nepasibaigsi 
nios, jog Japonijos amba- karas.
sadorius Maskvai, Naota- ---------------

, taan pusiasalyj. Tačiau 
priešas mažai ką laimėjo, 

I o pats turėjo panešti diae- 
į liūs nuostolius. Daug japo- 

aabar yra • £UVO tuose mūšiuose.

“Žemaičių Žemė”, 
moro skyriuje deda

Japonai Vėl Puolė 
Bataan Pusiasalį

ka Šato pareikalavo, kad'
Sovietų Rusijos kariuo-. 
menė būtų atitraukta nuo 
Manchukuo rubežiaus ir VVashington, D .C., bal. 6 
perkeltos oro bazes iš Si- — Karo Departmentas 
birijos, kurios sudaro pa- praneša, kad japonai vėl 
vojų Japonijai. puolė gen. Wainwright’o

Sakoma, kad tos “nepa- vadovaujamas Amerikos 
tvirtintos žinios paeina iš ir Filipinų karo jėgas Ba- 
patikėtinų šaltinių Lon
done, ir Rusijai nesutikus 
išpildyti reikalavimus, ja
ponams duotų progą jėga 
padaryti invaziją ir praša
linti pavojų.

Jeigu Japonija tikrai į- 
teikė tokius reikalavimus, į

Uniguay Vėl Leido Spaus- 
durti Laikraščius Svetimo

se Kalbose
Užjūrių Žinių Agentūra 

praneša iš Montevideo ko
vo 15 d., kad Uruguay val
džia vėl autorizuoja sveti
mų - kalbų dienraščių lei
dimą, kurie buvo draudžia
mi nuo sausio 26 d.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Esę

Uždarytas Stovykloje
NAUJI ADVOKATAI 

LIETUVOJE
» Nepatikrintomis žinio- 

kaip pranešama, Kiniečiai mis, Vaclovas Sidzikaus- 
sako, kad jie yra ne tik į- kas, buvęs Nepriklauso- 
žeidžianti, bet aiškiai pa- mos Lietuvos ministeris 
rodo japonų tikslą. Kinie- Berlyne ir Londone, esąs 
čiai esą tikri, kad Stalinas vokiečių policijos uždary
tuos reikalavimus griežtai tas į kažkokią koncentra- 
atmes. cijos stovyklą Vokietijoje.

“Sprendžiant pagal ben- ---------------
drą padėtį”, rašo Kiniečių 
laikraštis, “karas tarp So
vietų Rusijos ir Japonijos 
neišvengiamas"

Mirė Prot Volteris
• Pereitų metų gruodžio 

14 d. mirė Kaune žinomas

hu- 
tokį

aprašymą, pavadintą “Ko
operatyve”: Cukraus yra? 
— Negavom. Druskos tu
rite? — Užbaigėm. Pipirų

t j gal gausiu? — Neturim.
Tai duosit man miltų? — 
Užbaigėm. O duonos galiu 
gauti? — Dar neatvežė. 
Prašyčiau mielių ketvirtį. 
— Negavoom. O papirosų 
gausime? — Nežinau. Gal 
kavos pokelį? — Užbai
gėm. Prašyčiau bulvinių 
miltų kisieliui. — Nega-

Lietuva savo valdymo laiku nepriklausomos Lietuvos, kai buvo atplėšta Klai- v°m* .Tai acl° ūonkutę. 
pėda, pradėjo statyti Šventosios uostą, kad turėjus savo valstybės ribose laisvą Užbaigėm. Tai ką .jus, P° 
vandens kelią į pasaulį. Ir štai vienas iš vaizdų, kuris parodo dalį statybos dar- ve nilL tunte. ie o... 
bų. Šiandien tie darbai palikti tik laimingai ateičiai. . Apie pieninių veikimą

dedamos tokios eilės: Apie
! Šokiu "Liaudies Rinki- 

Dalyvavo 
Tik 19%

Žemaičių Patriotinės 
Eilės

_______ • Telšiuose savaitraštis
• Lietuvoje esąs rastas “Žemaičių Žemė”, red. 

• Lietuvių laikraščiai vieno bolševikų politinio Kaz. Mockus, įsidėjo eilė- 
skelbia sąrašą diplomuotų t komisaro raportas, kuria- raštį, kurio autorium pasi- 
teisininkų, kurie paskirti me Jis sak°; kad Šakių ap- rase S. J. Žemaitis: 
advokatais. Jonas Čikštė- skrityje 1941 metų sausio žemaičių kraštas

12 d. “rinkimuose ’ į SSSR žemaičių kraštas gintaru dabintas,

aukščiausiąjį sovietą daly- 2emaiči« kraštas rūtom apsodintas;
- . ... žemaičių žemė vien kalvos ir slėniai,

tUIin^iųjų lemaičių žemė žemaitėliam vieniem. 

Ta proga Vakarus skalauja Baltija gražioji,

prisimintina, jog “rinki- R/tuos Aukštaitija-simutė brangioji; 
r y , Amžiais šioj padangėj gyveno lietuvis
mų komisija skelbe, kad Amžiams čia žemaitis paliks kaip ir 

juose dalyvavę 91%. bal- [buv,s.
suotojų. Bet raportas pa- ■ *emiJ “"“7' 
rodo, kad nei teroru, nei žemaičių dirvoj granitas pasėtas, 

antspaudų dėjimu ant pa- ' Žemaičių būdas todėl yra kietas, 

sų, nepavyko lietuvius pri- Kuri npegerbtyŲ žemaič%;ienybėS;
Žemaitijos žemėj negyvuos nieks ki

ltas!
Žemaitija miela, tu esi granitas!

šikštėnas paskirtas advo
katu Vilniuje, Jonas Stik- 
liorius — Kaune, Aleksas vavo tik 19 
Survila — Kaune, Leonas teisę balsuoti 
Kulikovskis — Vilniuje,
Petras Šniukšta — Kaune,
Adomas Šydeikis — Skuo
de, Juozas - Nerijus Bajer- 
čius — Kudirkos Naumies-Tas pats laikraštis sako, mokslininkas, Vytauto Di- Jonas Deksnvs __

kad Japonija padariusi vi- džiojo Universiteto Pr0^e" Kaune Dr. Ladas Natke-
sus reikalingus pasiruoši-; soyiu® Eduardas Volteris, | -įug Kaune, Antanas versti dalyvauti tuose ‘rin- 
mus pulti Rusiją, ir esą sulaukęs 80 metų amžiaus. Butkug — Vilniuje, Jdhas kiniuose’, per kuriuos te- 
dabar tik priklauso nuo . į Šlepetys — Kaune, Jonas Į buvo leistas tik vienas
Stalino ką jis pasirinks: • Verčia aoamtl Ullicri- £ftruons— Vilnių ie Jonas kandidatų sąrašas, suda-
’karą ar pasidavimą”. nius Runkelius

Britai Puolė Narvilu
• SD j

Butkus -
i Šlepetys — Kaune, Jonas
Žėruolis — Vilniuje, Jonas kandidatų sąrašas,
Plučas — Vilniuje, Tatdas rytas bolševikų partijos 
Petkevičius — Kaune, Ona centre.

BOLŠEVIKŲ IŠVEŽTI 
AB ŽUVĘ LIETUVIAI

Vokietijos generalinis j pUodžiūnaitė - Jaunulio-
----------- komisaras Lietuvoje įšlei- nįen^ — Panevėžyje, Čes-

Londonas, bal. 6 — Reu- i įsakymą pagal kurį visi jovas Butkys — Kaune, 
terio žinių agentūra pra- ūkininkai turi privalomai jurgįs Alekna — Panevė- 
neša, kad pereitą penkta- sodinti cukrinių runkelių. fyje, Kazys Mačiulis — 
dienį Britanijos kareiviai ^isi tle augintojai, kurie Kaune, Zigmas Pivoriūnas 
ir lėktuvai puolė Narviką,; auS1IK) runkelių ir anks- — Kaune, Julius Gelažius 
Norvegijos uostą. Šios ži- ciau, turi užsodinti ne ma- —Kaune, Gerardas Novic- 
nios gautos iš Švedijos. Česnius plotus, kaip 1941 kįg — Kaune, Jonė Devei- 
Londonas kol- kas jų nepa- ankstyyesniais metais. kyįg — Kaune, Mikalojus 
tvirtina. ^ie S1 u^nmkai, kurie Bobrikas — Kaune, Jonas

—S---------- runkelių visiškai neaugi- Montvila _ Kaune, Julius
no, tun sodinti tam tikrą Į Vasiliauskas _ Kaune,

Motiejus Vektaris — Kau
ne, Antanas Janušonis —

8000 Amerikiean Pra
leido Velykas Kalėjimuose

plotą, priklausomai nuo 
turimos žemės. Ūkininkai 
iki 5 hektarų nuo tos prie- 

Melbourne, Australija,— volės atleidžiami. Tie ūki-
Bal. 6 — Apskaičiuojama, 
kad 8,000 Amerikiečių ci
vilių praleido Velykas Ja
ponijos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

Neįmanoma, kad Ameri-

ninkai, kurie turi žemės 
tarp 5 ir 10 hektarų, turi 
užsodinti cukriniais run
keliais % ha., turį tarp 10
ir 20 
ir tt.

ha. — pusę hektaro

•
ĮVAIRIOS knygos

•

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas Ir darbai. Para
šė Vyskupam Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga labai tinkama 
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
ni vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. ____ $1.00

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ............................................................................... $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik............................ 25c.

♦ BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 50c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
paraiė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ___________ 25c.

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ................... 1Oc.

GEGUŽES MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
5Oc., dabar parduodame po ... ................................... 25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar .... 50c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 
Or. J. Starkus. Kaina .................................................... $1.10

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagomoskis. Kaina____ 35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

- 3S€ W. Broadway, So. Boston, Mass.Iru. į , jrsr ' - -

• -vs f » : •

• Lietuvos laikraščiuose 
______ randame tokius skelbimus

• Panevėžio apskrities Ii- a?ie bolše«k9 įvežtus ar 
goninėje po sunkios ligos dingusius lietuvius, 
ir operacijos mirė žymus Kas žino apie Babravičių 
pedagogas Antanas Simu- Steponą, ankščiau buvusį 
tis. Velionis gimė 1896 m. Vilniuje Karo Mokykloje, 
Skuodo Valsčiuje, Kretin- pranešti motinai Kaunas,

Mirė Simutis

Normantui Pranui, Kau- pieninę kalbėti reikia, nes 
nas, Zemenhofo g. 2. į visi žmonės smarkiai ją

Be to, laikraščiai skelbia! keikia. Per šitas eiles i’ 
šiuos teismų sprendimus šitą vargą, net mano uoš 
apie “nežinia kur esančių sunkiai jau serga’
(t. y. bolševikų nugalaby-į Apie «Maisto„ ^r 
tų ar išvežtų) turtui pas-; sakoma; Turim mes čia 
kirtus globėjus. Įkį maįstą — Nuo t0 mais-

Jurbarkoapylinkes teis- to veį(jas kaista. Nori deš
inas, nutarė nežinia kur rog šmotą gauti, turi vargo 
esančių Prano, Mares ir paragauti. Per dienas
Antano Basčių turtui, su- , kemšies į eilę ir vis varvini 
sidedančiam iš kilnojamo tįk 
ir nekilnojamo ir esančio 
Rotulių I km., Jurbarko . 
valsčiuje, globėjais paskir- ’ • Lietuvoj išleistas Vo
tį Petrą Bastį ir Adelę kieti jos generalinio komi

saro potvarkis, pagal kurį 
kiekvienas avių laikytojas 
turi atiduoti įstaigoms 
tam tikrą vilnos kiekį. 
Tiktai tuo atveju, jeigu 
vilna bus atiduota, savi
ninkui bus duotas leidimas 
nusipirkti savo reikalams 
vilnonių drabužių.

Bastienę - Bastytę.
Kauno apylinkės teis

mas nutarė nežinia kur 
esančio Juozo Matusaičio 
turto, esančio Kaune, Ra
seinių g. 15, globėja pas
kirti Mikaliną Matusaitie- 
nę, gyv. Kaune.

Tas pats teismas nuta
rė Onos Simanavičienės ------------ “
turto globėja paskirti Ka- • Nacionalsocializmo su- 
roliną Pučinskienę, gyv. kaktuvių proga — sausio 
Traupio miest., Raguvos 30 d. Berlyne kalboje Hit- 
valsč. leris pareiškė, kad Anglija

Marijos Mitalienės - A- buvusi garantavusi Pabal- 
leknaitės turto globėja pa- tijo valstybių nepriklauso- 
skirta Elena Aleknaitė, mybę. Ši kalbos vieta buvo 
gyv. Kaune, Tunelio g. 3. aiškiai nugirsta, klausan-

gos apskrityje. Baigęs Lie- Šančiai, Pušyno g-vė Nr. Prano Zarecko turto, e- tis Hitlerio kalbos per ra- 
pojos gimanziją, 1916 m. 30. sančio Kaune, Gimžausko diją. Be to, šį sakinį perda-
pradėjo mokytojauti pra- Žinantieji apie likimą g. 3, globėju paskirtas vė vokiečių telegramų a- 
džios mokykloje. Vėliau Vogelės Jurgio, sūnaus' Jurgis Zareckas, gyv. Kau- gentūra

Raseiniuose, Kazys Gudė- 
nas — Kaune, Izidorius 
Kurkietis — Kaune, Kazi
mieras Truska — Kaune, 
Petras Puodžiūnas— Kau
ne, Valentinas Stakiškai- 
tis — Marijampolėje, Po
vilas Kesiūnas — Kaune, 
Pranas Sidzikauskas — 
Kaune, Stasys Mockus — 
Kaune, Antanas Žukas — 
Kaune, Zigmas Gūra - Gu
revičius — Kaune, Juozas 
Vitėnas — Šiauliuose, Jo- 

! nas Damauskas — Kaune, 
Vytautas Banaitis — Kau
ne, Kostas - Valerijonas 
Klemenčickas — Kaune, 
Andrius Keturakis— Kau
ne, Juozas Skorubskas — 
Kaune, Jurgis Gliaudis — 
Kaune, Petras Glemža — 

į Rokiškyje ir Alfonsas 
■Žiurlis — Kaune.

• Lietuvos 
užtinkame 
kaip dažyti

laikraščiuose 
pamokymus, 
naminius vil-

nonius audeklus. Mato-
• mai, pirktinių dažų negali
ma gauti, nes patariama 
dažyti augaliniais dažais: 
ąžuolų žievėmis, beržo la
pais, įvairiomis sąmano- 
mis ir tt. Taip pat mielių 
negalima gauti, todėl šei
mininkės pamokomas, 
kaip mieles galima pasiga
minti namie.

sunaus
mokėsi Kauno universite- Antano, kilusio iš Adutiš- 
te, nepasitraukdamas ir kio, Švenčionių apskr. 
nuo tiesioginio darbo. Po (prieš karą gyvenusio Kai
to jis dirbo vidurinėje mo- šedoryse), praneškite bro- 
kykloję ir apie 15 metų iš- liui Vogelei Aleksui, Pane- 
buvo pradžios mokyklų vėžyje, Ramygalos g. 39b. 
inspektorium Telšiuose ir Žinantieji apie likimą
Panevėžyje.

“DNB” Hitlerio 
kalbos santraukoje, kuri 

turto buvo atspausdinta kai ku- 
globėja paskirta Sofija riuose Šveicarijos laikraš- 
Bačiulienė. čiuose.

Broniaus Peleckio turto Tačiau oficialinis nacic- 
globėja paskirta Elena Pe- nalsocialistų partijos or- 
leckienė, gyv. Kaune, Min-' ganas “Voelkischer Beo-

ne. Kęstučio g. 41. 
Alfonso Bačiulio

Valacko Vilhelmino, sū- ties Ratas 30.
naus Povilo, kilusio iš A- 
dutiškio, Švenčionių aps
kričio, praneškite tėvui 
Valackui Povilui, Adutiš- 

• Švedų socialdemokratų kyje, Vilhelminas Valac- 
laikraštis “Arbetet”, atsi- kas, 1940 m. gruodžio 8 d. 
liepdamas į informaciją iš išvežtas į SSSR.
Londono apie Sovietų pa- Kas žino apie Ramanaus- 
geidavimus, pareikštus jų ką Vincą, tarnavusį ka- 
“taikos plane” pastebi, i riuomenėje prieš karą Pa- 
kad jų 9 punktai (kur rei-Į bradėje? Prašo pranešti 
kalaujama Pabaltijo vals- motina Ramanauskienė,

Švedai Apie Sovietų 
Reikalavimus

Alytaus valse., Dubėnų k. 
Kas žinote apie eil. Šid-

tybių prijungimo Sovie
tams) esą tik jų pačių pa
geidavimai ir, kaipo tokie, lauską Bronių, tarnavusį 
palieką visą klausimą at- kariuomenėje Vilniuje, vė-

liau Varėnos poligone, pra
neškite Juozui Šidlauskui, 
Panevėžio apskr., Smilgių 
paštas, Kibildžių kaimas 

Kitas švedų laikraštis— arba Kaunas, Jurbarko 3. 
“Aftonbladet” — rašyda-' Kas žinot apie dingusį 
mas apie Stalino - Edeno Jasiukaitį Marcelį, buvusį

virą. Sovietų reikalavimai, 
laikraščio nuomone, esą 
priešingi aiškiems Atlanto 
deklaracijos dėsniams.

pasitarimus ir Sovietų rei
kalavimus dėl Pabaltijo 
valstybių, pažymi, kad

Pabradės antstolį, prašau 
pranešti Jonui Jasiukai- 
čiui, Kėdainiai, Kauno g.

švedai privalą ne tik turėti 13.
užuojautos toms tautoms,j Kas žinote apie artileri- 
bet ir reaguoti į gręsiantį jos štabo rikiuotės dalinio 
joms pavojų. Laikraštis i kareivius Antaną Gaščiū-
pamini,4<ad Švediją su tais 
kraštais jungia t istorijos 
ryšiai.

ną ir Praną Vieversį, bu
vusį Varėnos poligone, 
maloniai prašome pranešti

bachter”, redaguojamas 
Julijos Jonušytės turto Alfredo Rosenbergo, pa- 

globėju paskirtas jos bro- duodamas Hitlerio kalbos 
lis Kazys Jonušis, gyv.. tekstą, minėtą sakinį iš- 
Kaune, Laisvės ai. 80. braukė...

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 

tiipsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIUROO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da

lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ........ 35c.

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................... 15c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina --------------------------------------- ----------------- 15c.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič ... 20c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ..... .. ......... .. ............ ................................. 30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tiipsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina..... .................. . ...................................... 15c.
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DARBININKAS

PRODUKCIJOS VAJUS

Amerikos pramonė pra
deda didįjį Karo Produk
cijos Vajų, milžinišką fa
brikų ofensyvą. Jis įvyks 

I sekamai —
Šių dienų karui reikia 

įvyru ir mašinų. Narsiau- 
j šio kareivio durtuvinis 
šautuvas neatsilaiko prieš) 
plieninę tanką ar bombinį J 
lėktuvą.

Todėl Prezidentas nusta
tė siekius 1942 metams. 
Jis įsakė, kad Amerikos 
darbininkai Amerikos fa
brikuose titri pagaminti 
45,000 tankų ir 69,000 lėk
tuvų ir 20,000 prieš-lėktu- 
vinių šautuvų, ir 8,000,000 

'tonų prekinių laivų.
_____________j Iliuminuotas Karo Muziejus Kaune, šiandien Karo Muziejus Kaune yra tai; y. . reabz o a kad tie'

Kažkokiu nesuprantamu būdu šv. Tėvo autorite-' SYvas paminklas, kuris liudija Lietuvos nepriklausomybės gadynę. Ten rašoma ir ginkTai mums^ūtinal rei-l 
tas pastaruoju laiku tiek iškilo pasaulio akyse, kad sukraunama medžiaga ir šių dienų lietuvių kovų ir pastangų atsteigti nepriklau- kalingi, kiekvienas šios ša-, 

somą ir laisvą Lietuvą. lies žmogus pasiryžęs ligi.
i pilniausios išgalės

Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ................................. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Užsieny metams ............................ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Popiežiaus įtaka Pradeda 
Reikštis

net Japonija ir Kinija siunčia į Vatikaną savo atsto
vus. Bet dar įstabiau, kad ir Stalinas su savo atstovu 
norėjo įsiprašyti, bet Popiežius neigiamai į tai atsakė.
Nusidėjėlį visados galima priimti, bet šiuo atveju nu
sidėjėlis tiek veidmainystėje sukietėjęs, kad be geros
valios įrodymų negalima jam duoti viešo pripažinimo., ..-------- ------ tas skolas, apie savo keiks
Istorinis išsireiškimas “non possumus” (negalime) vėl ~ pūkavo vaiaai Jinksmai ti apie.paprastą mus ir ėmė gailėtis. Nuo

JUOS
pamažu ėmė galvoti apie pristatyti. Jung. Valstybių 
ligšiolinį gyvenimą, apie pramonė ir Jung. Valsty- 

___________ t sav°- lengvapėdiškumą, a- bjų darbas pasišventusiai
Ryt Velykos, ryt Velykos šventadienį. O ką bekalbė- fie s.ei™ą’ aPie užsitrauk- dirba kad tik tą įvykdinus.

' Ret neužtenka sunkįai
nueiti į bažnyčią, būtų lai-: V"*, .f-—; dirbti, prakaitą lieti. Turi-
ko gaišinimas. Apie maldą <dabar turi kitaip — tvirtai me dirbti išvicn. išvien 
ir seru knvaui ir laikraš- i PasirYzo "lr atsistojęs arti- darbas ir administravimas U skaitymą nebuvo nS' uosi prie klausyklos lan- ir ginkluota tarnyba gal,

Velykų Rytą Prisiminus
tapo pakartotas. Bolševikijoj gal dar užsiliko koks se- šokinėdami gatvėse. Čia
nas lotynistas, kurs tą nuosprendį Stalinui rusiškai moterys viską valė,
išvertė. Kokiu rusišku žodžiu Stalinas į tai atsakė. švente, ^..ave’ n°re
nesiimam čia pakartoti. į gatvę. Kepyklos durys

Šv. Tėvas aiškiai pasisakė už visų, net pačių ma- neturėjo ramybės. Jas
žiausiųjų, tautų pilną nepriklausomybę. “Nepriklauso- nuolat varstė, nuolat girg- „r—*—_______ - . ...
mybė, nepaliečiamybė ir saugumas” — tai sąlygos, ždino vis nauji pirkėjai, žiūrėjo motina per langą į rimtą ^ldą>. tylomisaziau 

g’csi. lynai ir susikaupęs

kalbos. Jau seniai pamiršo! gelio. Aplinkui stovintieji
maldas prie stalo. Kasdie- i stebžJ°^ *vydę tokį retą 
niškai apsirengusi liūdnai svečią, bet pamatę Garnio

*■ vnroTO -f vlnm i c? rv/ioii-

kurias Popiežius pasiūlo būsimajai taikos konferen- i nešdami į namus velykinį šventadieniškai pasipuo- 
cijai. Jis matė būtinai reikalingu prie nepriklausomy- pyragą. Kurpiai, siuvėjai šiušius žmones, einančius ». ... ...
bės pridėti nepaliečiamybę ir saugumą, nes be tų dvie-— ir tie neturėjo ramybės: pasivaikščioti. Kas šventą sPręs i
jų garantijų nepriklausomybė tai tik tuščias žodis. ' ateidavo nau ji žmonės dieną nesimeldžia, neturiu kjausvkjos nusėie stoveio 
Sovietijoj daug yra “nepriklausomų” tautų, kurios atsiimti naujų batų ir nau- poilsio. Liūdnas jos dar- kb. žmogus kuris beveik 
tikrovėje dejuoja po neįmanomai žiauriu bolševikų drabužių eilučių. O baž-'bas, nes nėra dangaus pa- ^„^r^irr+; ;

jis stovėjo eilėje. Net ne-

nyčioj kas? Ten tyliame, laimos. Šiandien jiems tik- negalėjo pažvelgti į pažįs-
jungu. , ” ’ * . T.“', T ".V*J .7" tarną darbininką. Tai buvo° . . , , , , . , . gražiai papuoštame kam- rai pikta. Lupikas pareika- , r-

Yra įsigyvenus nuomone, kad dar peranksti kai- nplvip hnvn ižsfflfvfa<5 bvn «knln« kiti tas Pat* luPlkas- Žmona
jam nedave ramybes, to- 

i dėl dabar, norėdamas jos
pelyje buvo išstatytas Švč. lavo skolos, kiti žmonės 

bėti apie taikos konferenciją, nes karas dar beveik Sakramentas. Prieš jį klū- jais skundėsi, giminės ap- 
neįpusejęs. Prireiksią dar kelių metų jam pasibaigti, po jo būrys vaikučių. Jie leido: užtektinai padėjo, o
Peranksti, ar ne, tai ne pasaulio pranašams žinoti. Bet įsmeigė akis į baltąją Osti- 
kad ir kelis metus karas dar užsivilktų, vis vien kada ją, garbino gerąjį Jėzų. 
nors ateis laikas taikytis, ir juo nuodugniau dėl taikos

. ... i.-- ii- x- - atsikratyti, atbėgo i baz- kiti bijo skolinti ,nes zmo -■ , u • -J nycią paskubomis įspazin-neatgausią. Tiesa turėjo .• xV-i x- T- x-, • x, iii x ix u x • x • ties atlikti. Is tikrųjų, todar keletą litų, bet ir tie, . x , -x _x • i , j- ■ , . Kiek nuošaliau daugybė nė nereikėtų, nes aš dide-sąlygų is anksto bus susitarta, juo sklandžiau eią de- susikaupusių žmonių jau ne Jiems priklausė. Ką nuod6mi nepadariau> 
rybos taikos konferencijos metu. Stalinas jau dabar spraudėsi aplink tris klau<da7tl? Gręsia areštas ir 0 ma-ų juk 'negaiima iš_
pradėjo derėtis. Jis apdairus. Tur būt numato, kad ka
rui pasibaigus sovietija bus bejėgė, tad bus priversta

syklas. Čia buvo tie, kurie turto aprašymas.
— Nusišauti! — sako

vengti; — galvojo jis.
Tik dėl šeimos ramybės,norėjo rytojaus dieną švę-

remtis vien iš anksto padaryta sutartimi. Jei jis jaus- sti Velykas su atsikėlusiu vienas paslaptingas balsas jįs būtų atlikęs išpažintį ir
tūsi, kad po karo dar tebus pajėgingas, tai apie dabar- Išganytoju širdyje. Netaip vargšui- darbininkui sto- Vgj tajp pat ,kajp ankščiau
tinęs derybas nieko nepaisytų, nes žino, jog su atitin- ruošėsi sutikti Velykas vinčiam prie lango ir pirš- praleistų vienerius metė

tu į jį bebarškinančiam. — lius.Bet pamatęs nedrąsiaikarna kariška jėga, nieko nesiklausdamas pasiimtų darbininkas Garmys.
kas jam patinka. Tuo būdu į jo pretensijas prie Pabai- (žmona, stovėdama prie Eik pas komunistus! — ra- jeinantį į bažnyčią Garmį, 
tės tautų mes negalime būti abejingi. Jis visokiais bū- stalo, rytojaus dienai lygi- 
dais stengiasi įrodyti, kad Lietuva laisva valia prie so- 110 vYro marškinius. Prie 
vietų prisijungė. Tad ir mes visokiais galimais būdais Jos J^ovejožiūrėdamos dvi

mažos dukrytės. Motina— spaudoje ir kitur — privalome į tai reaguoti. retkarčia
Šv. Tėvo žodis daug ką reiškia. Nematomu būdu karšta ašara

nukrisdavo 
ant stalo.

jis tiek veikia į pasaulio politiką, kad kariaujančių Jaunas ir stiprus vyras 
valstybių vadai rimtai su juo skaitosi. Mūsų Preziden- paniuręs žiūrėjo per langą 
tas vėl pakartojo, kad šis karas turi išlaisvinti visas i gatvę.
mažasias tautas. Tie brangūs žodžiai duoda mums Tai buvo skurdi šeima; ir 
daug gražios vilties. Bet tai vilčiai realizuoti ir mes tai — dėl savo kaltės. Jei 
patys turime budėti ir dėti visas pastangas, kad pasi- vienas iš jų nutverdavo 
rodąs mūsų padangėj aušfos spindulėlis, mums be- kur nors kokį centą, tada 
snaudžiant, neužgestų. K. nežiūrėdavo ar jiems kas
__________________ ____________________________  reikalinga, ar ne. Taip dėl

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS j viską praleisdavo. Prieš

LIETUVIŲ ORGANIZACIJAS
------------------- už menesį ėmė daug palu-

Lietuvių Kultūrinis In- jauna įstaiga ir neturi vt- kanų. Be to, jie dar ir kitur
stitutas sumanė kuotiks- 
liau • pavaizduoti lietuvių 
organizacijų ir mitingų 
nuomones svarbiausiais 
Lietuvos reikalais.

Tuo tikslu jis nori išleis
ti vienoje knygelėje visas 
lietuvių organizacijų ir 
suvažiavimų protestų re
zoliucijas dėl Klaipėdos 
pagrobimo ir dėl bolševikų 
i rnacių okupacijos Lietu
voje. Tuo būdu knygelėje 
tilptų visos rezoliucijos 
nuo 1939 m. kovo 20-22 dd. 
ir ryškiai pavaizduotų lie
tuvių politinį nusistatymą 
pareikštą per paskutinius 
trejus metus.

Kadangi Institutas yra

sų laikraščių komplektų, prasįskolino. Gyvenimas 
ir kadangi kai kurių orga- buvQ tįkrai nemalonus. 
nizacijų ir draugijų rezo- ,
liucijos nepateko spau- . Y‘sl dTrauSai "u0 « 
don, prašome gerb. Orga- -2
nizacijų protokolų rašti-
ninkų-ių neatsisakyti pri
siųsti Institutui kopijas vi
sų tokių rezoliucijų, kad 
galėtume patalpinti jas 
minimoj knygelėj. Nors 
reikalinga gauti visas re
zoliucijas, mums svarbu 
yra gauti angliškus teks
tus, nes knygelė išeis ang
lų kalba.

Institutas labai norėtų 
gauti rezoliucijas ne vien 
iš šio krašto lietuvių orga
nizacijų, bet ir iš Kanados,

palaido gyvenimo žalą ir 
Dievo palaimos trūkumą.

Blogiausia, kad Dievas iš 
namų buvo pasišalinęs. 
Nors abu tėvai jautė gyve
nimo blogumą, bet nė vie
nas nesiryžo pasitaisyti,

Didžiosios Britanijos ir 
Pietų Amerikos.

Rezoliucijų nuorašus 
prašome siųsti:

Lithuanian Cultural 
Institute,

6017 So. Kenwood Avė., 
Chicago, Illinois.

gino kitas. — Nesirūpink! pamatęs jo apnešiotą švar- 
Ateis diena ir praeis — ką ką, besą, išblyškusį ir nu- 
ji atnešu tas ir bus! — Kug- sįminusį veidą, pamatęs jį 
ždėjo vėl kitas. Ketvirtas nusižeminusiai meldžian- 
tyliai kalbėjo:_ gelbėkis‘tis, sudrebėjo. Jo širdis 
pats, tada gelbės tave ir dar nebuvo visiškai užkie- 
Dievas. — Tai tiesa, — iš- tėjusi.
tarė sau panosėje darbi- _ juk įr tu turi sąžinę,— 
ninkas. Kas tiesa ? — pa- jam sakė vidinis balsas.— 
klausė žmona, laikydama jeį jis toks nuskurdęs ir 
rankose laidynę arba pro- tu esi kaltas. Ir jis negalė
si- — Aa, nieko — atsakė j0 atsitraukti savo akių

vykdinti planus, rasti bū
dų netik padauginti išdir
binius, bet kaip greičiau 
atsiekti didįjį tikslą.

Suvienyki mes stovime ir 
suvienyti žengiame pir
myn. Ta dvasia remia Ka
ro Produkcijos Vajų, vajų 
įvykdinti didesnį ir didesnį 
ir vis didesnį gaminimą 
ginklų... ir įvykdinti šitą 
gaminimą bendradarbiavi
mu.

Pats prezidentas pradėjo 
tą vajų laiške Donald M. 
Nelsonui. Nelsonas yra 
Karo Produkcijos Tarybos 
pirmininkas ir neseniai jis 
kreipėsi į visus U. S. A. 
darbininkus. Per radiją jis 
kalbėjo darbo darbinin
kams ir administravimo 
darbininkams. Jis prašė 
padauginimą produkcijos 
25%, jis jiems sakė, kad 
darbas turi būti dabar at
liktas, šįmet, ir reikalaus 
mūsų visų pasišventimą ir 
pasiryžimą. Jis ragino dar
bą ir administravimą į-

steigti bendrus adminis
travimo - darbo komitetus 
įstaigose, kurie komitetai 
apsvarstys ir apsiveiks su 
visais patarimais įvykdyti 
didesnę produkcij.

Jo kalba buvo visų entu
ziastiškai priimta. Laiškai 
ir telegramai WPB ofisui 
nuo unijų vadų nuo fabri
kantų ir nuo pačių darbi
ninkų žadėjo pilną para
mą.

Po keturių dienų p. Nel
sonas parašė visiems kon- 
traktoriams ir “visiems 
pripažintiems darbo atsto
vams” įstaigose kur gami
nama tankai, laivai, lėktu
vai, ginklai ir mašinų įran
kiai.

Jis jų prašė pranešti 
prieš balandžio 1 d., apie 
įsteigimą darbo - adminis
travimo komitetų vajui, 
jiems pasakydamas kad 
valdžios vyrai — vyrai iš 
Armijos ir Laivyno ir Jū- 
reivinės Komisijoos ir Ka
ro Produkcijos Tarybos — 
bus fabrikuose jiems pa
dėti.

Sekamoms kelioms sa
vaitėms 31 susirinkimai į- 
vyks įvairiose šalies daly
se ir po kelių dienų Ameri
kos darbas ir pramonė 
vykdys milžinišką PER
GALES ofensyvą.

“Šis yra kritiškas karo 
metas Amerikai”, sakė p. 
Nelsonas. Kiekvienos die
nos produkcija... kiekvie
nos valandos produkcija y- 
ra būtinai reikalinga”.

Ir pilnai suprasdami tą, 
galime pasitikėti, kad A- 
merikos darbininkai “will 
deliver the goods”. WPB.

Šiauliuose Dvi Ghetto 
Žydams

vyras. — Pačiam gelbėtis ? 
Bet nuo ko pradėti? — 
galvojo toliaus. Nenoro
mis jo žvilgsnis krito į baž-

verčia. Garmys atsistojo ir, 
dar kartą sau tarė: — Gel-! 
bėkis, tai gelbės tave ir 
Dievas — tai bus mano šū
kis. Ir jau norėjo eiti, tik 
staiga jį kažkas palietė už 
pečių. Tai buvo tas lupi-: 
kas. — Ar nenorėtumėte j 
paeiti su manim,—paklau
sė jis išsigandusį Garmį 
taip maloniai, kad šis tuoj 
sutiko. Kas atsitiko atsi
vertusio lupiko namuose 
nereikia daug sakyti: jis 
suplėšė raštą skolos, kuri

• Laikraščiai rašo, kad 
Šiauliuose esą įrengti du 
ghetto žydams. Vokiečių 
“Arbetsamt” (darbo įstai
ga) uždraudė nuo Naujų 
Metų samdyti darbams žy
dus, kurie iki to laiko dir
bo kaipo specialistai. Da
bar kiekvienu atveju rei
kėsią gauti minėtos įstai
gos sutikimą. Tokiems žy
dams atlyginimas turi būti 
mokamas per šią įstaigą, 
o ne betarpiškai. Kiti žy
dą esą naudojami darbams 
pačiuose ghettuose.

nuo Garmio. Taip jis vis 
užleisdavo savo eiles ki
tiems ,kol liko paskutinis.
Garmys priėjęs prie klau- 

nyčios duris, per kurias į- syklos, nuoširdžiai išpaži-
eidavo vis nauji žmonės, no savo gyvenimą be Die-
kurie skubėdavo išpažin- Vo; kiekvienas jo žodis ro-! už procentus jau buvo ap- 
ties. dė gailestį. Po ilgoko laiko i mokėta. Ir dar be palūka-

Tai turi būti pirmas da- jis džiaugsmu spindėda- nų paskolino tiek pinigų, 
lykas, — sušnabždėjo jis, mas, tyliai pasitraukė nuo kad šis galėjo išlyginti sa- 
— paskui eis ir kiti. Jis at- langelio. Dar ilgai jis mel- vo mažesnes skolas. Tarsi, 
sisėdo, begalvodamas, — dėsi ir kartojo savo pasi- be žado grįžo darbininkas 
Jei aš dabar eisiu išpažin- ryžimus. Galų gale, sukai-Į į namus. Ir visa tai įvyko 
ties — o per Velykas, ro- bėjęs užduotą atgailą, tarė per dvi valandas, per ku- 
dos, reikia eiti — tai gale- sau — Ačiū Dievui, pra- rias jis padarė pradžią.
čiau virsti visai kitu žmo- džia padaryta. Jei viską 
gumi ir Dievo palaima vėl stengsiuosi išpildyti, Die- 
sugrįžtų... vas padės išlįsti iš viso

Taip! — Jis tuoj ryžtin- vargo ir iš visų skolų, 
gai atsikėlė, užsimetė | Ir jis apgalvojo ir lupiko 
švarką ir norėjo eiti. — eilę. Jis ilgai buvo prie lan- 
Kur taip, paklausė žmona, gelio. Pagaliaus malonė 
— Grįžęs pasakysiu! — ir laimėjo: viską išpažino. Su 
po kelių minučių jis jau dvasios tėvu susitarė per
klūpojo tamsiame bažny
čios kampelyje. Kad prieš 
išpažintį reikia šauktis šv. 
Dvasios, jis dar žinojo; tai 
ir prašė pagalbos. ; Paskui

aštuonias dienas grąžinti 
viską prisiplėštą turtą, o 
tada gausiąs išrišimą.

Tai didelis stebuklas, nes 
retai kada šykštuolis atši-

— Taip, gelbėkis, ir Die
vas gelbės tave — sakė jis 
sau. Dievas savo išpildė. 
Grįžęs viską papasakojo 
žmonai. Dabar ta pora litų 
yra jų. Žmona pasekė vyro 
pavyzdžiui, ir rytojaus die
ną abu pakelta nuotaika 
artinosi prie Dievo stalo. 
Dabar vėl pas juos links
ma ir giedra, vėl jie lanko 
bažnyčią, ir vėl ji| su jais 
vėl gyveno Dievai? ,CD. S.

(“Žvaigždė”)

OFF FOR “CAMP”—This Jap- 
anese couple bid each othet 
goočkbye as husband departs 
for Japanese evacuee camp at 
Mapzanar, ją-TOwens Valley, 

‘čahfornia. He was among first 
Japs shipped away from vitaf
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Šį Skyrių Veda DĖDĖ ANUFRAS

Brangios Sodalietės:
Kaip Kalėdos sudaro daug galvosūkio tėvams kokias dova

nėles pirks savo vaikeliams, taip ir Velykos ir pavasario laiko
tarpis sudaro nemaža galvos apsvaigimo merginoms... “Kokia 
skrybėlaitę pirksiu...” “Kokį rūbą pirksiu. Juodą, raudoną, rūdą, 
mėlyną”... “Kad tik nenusipirkčiau panašų į P-lės Mikai...” Krau- j 
tuvininkai žino jūsų silpnybes ,madų tvarkytojai irgi žino jūsų 
skonius. Tad ir aš šiandien prašysiu paversti lapus mano naujau
sių minčių ir pastabų.

MARIJA IR SODALIETĖS ŠIRDIS
Be Kristaus, ar rasime pasauly širdį, kuri būtų labiau my

lėjusi žmoniją, negu Marijos širdis. Jos širdies meilė gilesnė už 
vandenynus ir aukštesnė už dangų. Jos širdies meilė neapsiri- 
buoja nei vieta, nei laiku. Neapsiribuoja, kad teiktų savo gailes
tingumo pavieniems žmonėms, šeimynoms bei tautoms. Jos šir
dies meilė apima visą žmoniją. Kaip didelė yra Marijos meilė, 
o kaip maža tėra širdžių, kurios tą meilę pilnai suprastų ir pa
sektų. O be Marijos kiekviena mirtinga širdis negaus gyvybes ir 
džiaugsmo, kas kiekvienam taip reikalinga, ieškant išganymo ta
ko.

Jei Sodalietė nuo pat savo kūdikystės įpras meiliai žvelgti į 
skaisčiąją dangaus Motiną ir išmoks motery matyti aukštesnį 
idealą, tai tik pažvelgęs į Mariją, prisimins ,kad kiekviena mote
ris, kiekviena Sodalietė yra Marijos lyties ir nedrįs prie jos ar
tintis su neskaisčiomis mintimis.

Sodaliete, atsimink, jaunas medis labiausiai yra reikalingas 
saulės. Taip ir žmogus niekuomet taip netrokšta meilės, kaip 
jaunatvėje. Jauna širdis ieško draugystės. Pakanka vieno drau
go, bet ištikimo, kuris ne vien priimtų meilę, bet taip pat meile
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Smutkelis rūtų darželyj. Čia lietuvis nekartą prisi
minė Maironio patarimą: Jei kada širdį tau skausmas,

ir atsilygintų, kuriuo ne vien pasitikėtų, bet ir iš kurio galėtų ir kaip replėms suspaus, ir visi tave apleis, nenustok vil-

“Žinau tą Tėveli. Geriau priimti bausmę 
negu iš mano tėvelio. Nežinai, jis kalvis”.

Daugelis Sodaliečių panašiai elgiasi. Kartais nesilanko į sa
vo draugijos pamaldas ir susirinkimus. Vikaras stengiasi viso
kiais būdais padaryti pamaldas ir susirinkimus įdomiais, bet So
dalietės nesilanko, kadangi vikaras nedrįsta joms ką nors aštres
nio pasakyti. Kuomet išgirsta, kad klebonas laikys pamaldas ir 
atsilankys į susirinkimą, tuomet visos Sodalietės skaitlingai atei
na į susirinkimą.

GARĘĘS SARGYBA ’
Velykų savaitėje daugelis Sodaliečių turėjo progos parodyti 

Viešpačiui Jėzui švenčiauaiame Sakramente savo ištikimybę ir 
meilę. Laike Didžiojo Ketyirtadienio, Penktadienio ir šeštadie
nio mūsų parapijų Sodalietės budėjo prie Švenčiausio Sakramen
to ir savo uolingose maldose nepamiršo ir mūsų. Garbė jums pa
nelės. Štai ant mano rašomojo stalelio yra laiškelis nuo vieno dė
kingo klebono, kuris reiškią savo džiaugsmo žodį už Sodaliečių 
gražų pavyzdį lai^e didžiosios savaitės. Garbė jums

PESIMISTAI
Kiekvienoje parapijoje rasime nemažą būrelį Katalikų, ku

rie nuolatos atranda ką nors negero su bažnyčios tvarka ir kuni
gu. Kokie šie žmonės yra galima suprasti iš sekančio raštelio, 
kurį neperseniausiai radau viename laikraštyje:

“Kaip lengva kritikuoti kunigo darbus ir surasti betvarkę 
parapijos darbuotėje, bet kaip sunku gauti, kad tie nepatenkinti 
žmonės paimtų nors mažą dalelę tų skausmų ant savo pečių

Žmonės, kurie užsimoka savo metinę parapijos duoklę, nesi- 
skūs. Žmonės, kurie nuolatos aukoja parapijos reikalams, nieką 
dos nemes kritikos žodį. Parapijos nariai, kurie priklauso į įvai 
rias brolijas, remia parapijos parengimus, ir kur galima prigelb- 
sti klebonui, nemurraės prieš parapijos kunigą ir jo darbuotę 
Katalikai, kurie siunčia savo vaikelius į parapijos mokyklą, nie
kados nemes nepasitenkinančio žodžio apie kleboną. Katalikai, 
kurie skaito Katalikiškus laikraščius, mato garbingumą savo pa
rapijos kunigų. Paprastai surūgę parapijoje “šiaudiniai” katali 
kai visuomet suranda ką nors nemalonaus ir negdrbingo pasaky
ti apie savo Dvasiškius, ir kuo toliau jie bus nuo Dievo malonės, 
tuo jie bus nariai nepatenkintųjų. Geriausiai, jei jie nori daryti 
parapijoje reformas, tai pradėti pirmiausiai nuo savęs.

BENDRA KNYGELĖ '
Ji buvo vedusi tik vieną mėnesį, kada jos gera draugė aplan

iš mamos rankų. TIKĖKIT, AR NE...

patarimo gauti. Tą idealę prietelystę kiekviena Sodalietė ras Ma
rijoje, Kurios draugystė nieko nepražudė, Kuri nieko neapvylė. 
Taigi, brangi Sodalietė ,Marija tebūna tavo širdies artimiausia 
draugė.

KĄ AŠ TAU AUKOT BEGALIU?
Marija, Skaisčiausia Marija,
Ką aš Tau aukot begaliu?
Nuskyniau Tau rožes, lelijas 
Žiedus kūdikystės dieną.

Siunčiu nūn maldų vainikėli,
Supintą lūpų nekaltų ;
Jis ten lyg dangaus žiburėlis 
Mirgės Tau po kojų šventų...

Marija — suteik mums malonės,
Tavę pamylėti karštai:
Tada tik skausmai ir karionės 
Pranyks tarp žmonių amžinai.

S. S.
TAPO PAAUKŠTINTAS

Teisėjas John E. Swift iš Milford, Massachusetts, tapo iš
aukštintas į Šv. Grigaliaus ordeno garbę. Šventasis Tėvas Popie
žius Pijus XII jį paaukštino už jo gyvenimo katalikybėje parody
tus labdaringus darbus. Teisėjas Swift jūsų redaktoriui yra ge
rai žinomas žmogus. Prie Knights of Columbus ne sykį teko su 
juomi darbuotis ir pastebėti jo gilią ir atsidavusią, dvasią Kris
taus idealams ir Evangelijai. Kaip būtų malonu jei turėtume sa
vo kolonijose du, tris tokius žymius katalikus. Reikia, pažymėti, 
kad Teisėjas Swift kaip tik ir yra Sodalicijos narys. Eidamas 
Bostono Kolegiją, jis prie Marijos altoriaus prižadėjo Jai ištiki
mybę ir žinau, kad jis iki pabaigai tą ištęsėjimą išlaikys. Dieve 
duok, kad daugiau tokių pavyzdingų katalikų susilauktume.

NEPADARĖ KLAIDOS
Raštinėje telephonas sugedo. Kompanija prisiuntė darbi

ninką sutvarkyti sugedimo priežastį. Po valandos telephono kom
panijos darbininkas, norėdamas ištirti ar viskas tvarkoje, liepė 
žmogeliui pašaukti savo namus ir išbandyti. Žmogelis pasišaukė 
savo numerį, ir pradėjo kalbėti per perduotuvą.

“Mariute”, “Mariute” ir vėl “Mariute”. Perėjo kelios sekun
dos ir jis vėl šiek-tiek smarkesniu balsu šaukė: “Mariute”.

Priemiestyje, kur jis gyveno, iškilo didi audra ir elektros 
žaibavimas. Kirtis elektros trenkė į vielą ir, žinoma, žmogelis 
tapo greitai ant kietų savo raštinės grindų pasodintas. Galutinai 
atsigavęs iš netikėto įvykio, pamatęs telephono darbininką pra
bilo: “Tai ji, mano žmona”... “telephonas labai gerai veikia”.

Šį juokelį galima sunaudoti savo naudai. Kelios Sodalietės 
moka mandagiai pasikalbėti su kitais. Kartais girdi kaip žmonės 
tarp savęs kalba: “Reikia pašaukti Juozą ar Oną... Kad tik ras
čiau gerame ūpe”. Kartais mūsų vardas atspausdintas telephono 
knygoje yra tik juodos raidės. Labai dažnai mūsų artimieji no
rėtų ,bet susilaiko mus šaukę. Vis ta mintis: “Ar rasiu gerame

ties, bet bėgk prie galingos maldos, o skausmas atstos 
Taip. Tik tas lietuvis ir patvirtins, kurs buvo priešų Įją namuose 
rankos palenktas i Sibiro kelionę jį varant. Lietuvio “Mums labai gerai einasi,” tarė jaunoji savo draugei. “Mu- 
širdyj šis smutkelis paliko savo fotografiją ir jis ją ne-1 tur“e bendrą bankos knySelę: ka* yra juoka* raiytl h“kos

Ką tai reiškia bendrą bankos knygelė?”, klausė draugė. 
Ar abu dedate pinigus į banką vienu vardu” ?

Ką? Aš nieko nededu” buvo trumpas jos atsakymas. “Ka
zys įdeda pinigus ,ir aš išimu'

Ar Sodalicijos gyvenime nerasime tą patį. Vienos merginos 
sušilusios dirba Sodalicijos labui, kitos pasinaudoja ką nors už 
dyką gauna.

NE...
SODALIETĖ.
Neįpulk į paprotį Šv. Mišioms pasivėlinti. Viena kita minu

tėlė praleista maldoje prieš Šv. Mišias atidarys, tau malonės šal
tinius.

Neateik į bažnyčią be maldaknygėlės ir Rožančiaus.
Nekalbėk bereikalingai Bažnyčioje. Kalbėkis su Dievu, kurio

šios ligi jo akis žiaurioji mirtis užmerks.

AR GIRDĖJOTE?
Didžioje Gavėnios savaitėje National Council of Catholic 

Men per radio bangas leido keletą artistiškų perstatymų, prime
nančių Kristaus kančią. Perstatymai užsi vardino: “THE LTVTNG 
GOD”.

KAIP GAILA
Kaip gaila išgirsti, kad mūsų tarpe randasi Sodaliečių, ku

rios šalinasi nuo tikybos pamokų. Dažnai klebonai skundžiasi, 
kad jų parapijose Sodalietės sekmadieniais neklauso pamokslų 
Jeigu Sodalietė vengia tokių iškilmių, tai reikia pasakyti, kad ji 
mažai supranta ką Sodalicijos konstitucija sako apie panašias 
merginas. Bažnyčia deda milžiniškas pastangas į jūsų organiza

turi
mylių,

3,312,613
9,000,000

3,872,561 ketvir- 
550,000,000 gy-

upe

ciją rupindamosi, kad jūs ateityje būtumėte tikėjimo šviesa. Jei J nema^ei nuo pereito Sekmadienio; turėsi užtektinai laiko pasikal-

LAIMĖJO DOVANA
“The Queens Work” keli mėnesiai atgal paskelbė kontestą 

mergaitėms, kurios nupieš gražiausi paveikslą, išreiškiantį Ma
riją ir karo prispaustuosius. Brangi dovana buvo skiriama lai
mėtojai. Linksma matyti, kad Sodalietė Alice Lahan iš So. Bos
tono laimėjo antrą dovaną. Konteste dalyvavo 679 Sodalietės ar
tistės iš 25 Jungtinių valstybių.

Sodalietė nežinos savo tikėjimo, kaip ji galės kitiems nušviesti] 
doros taką, jei ji pati nežino, kur tas takas randasi. Nebūkite 
“deserters”. Pasvarstykite ką tas skausmingas žodis reiškia ?| 
DESERTER.

TAVO ESMI AŠ, MARIJA- ' > •
Tavo esmi aš. Marija,
Motin’, mūs’ brangiausia,
Tavy sielos mūs’ atgyja,
Meilė mūs’ skaisčiausia.

Tu mylėdama žmoniją 
Mums davei Jo širdį 
Ir Ji merdanti atgijo 
Per Jo meilės mirtį’.

Tavo esmi aš, Marija,
Jau per amžius Tavo!
Per Tave siela įgyja 
Dievą — meilę savo.

i V.Š.

SODALICIJOS TIKSLAS ,
Bažnyčia, laimindama Sodaliciją, tune jo tikslą paskelbti:— 

Sodalietė turi savyje ugdyti didį pamaldumą prie Panelės Šven
čiausios, stiprinti save dvasiniai ir žengti tikėjimo uolume”. Baž
nyčia aiškindama Sodalicijos konstituciją sako: “To conform to 
the Sodality spirit and ideal the inward fervor of the Sodalist 
mušt be of that sterling sort which tends constantly to manifest 
itself in outward good for the neighbor and the Church”.

PAIMTA IŠ MANO UŽRAŠŲ KNYGELĖS
“Tikėjimas ir darbai, kaip žvakės šviesa ir šiluma; negalima 

vieną nuo kito atskirti

“Moteris paima svaigalų, tada svaigalas paima svaigalą, ir 
vėliau svaigalai paima moterį

bėti su savo draugėmis po Šv. Mišių.
Nemesk kritikos žodį apie pamokslą, ne kaip kunigas ji su

teikė. Pamokslas, tai Dievo žodis, nežiūrint kuris kunigas bažny
čioje jį skelbs.

Nesnausk ir neskaityk maldaknygės laike pamokslo 
Nepalik Bažnyčios kol sąžiningai neišklausysi visų pamaldų. 
Nekalbėk takuose eidamas lauk iš bažnyčios. Atsimyk Vieš 

pats Sakramente yra taip pat pas duris, kaip ir pas altorių.
Nepamiršk prilenkti kelią įeidama ir išeidama iš bažnyčios 

suolo.
Nepamiršk, pas duris yra švęsto vandens krapykla ir per 

Šv. Mišias yra bažnyčios tarnų nešime rinkykla. Paimk lašelį iš 
vieno ir įmesk pinigėlį į kitą.

Neįspausk parapijonų tarpe sau vardą, kad esi paskutinė 
ateiti ir pirmutinė išeiti iš bažnyčios.

NESNAUDŽIA
Dažnai skaitome “Draugę” apie Chieagos Sodaliečių veikimu. 

Linksma ištarti pagyrimo žodį, kad vakarų mergaitės irgi dirba 
didesnei Marijos garbei. Lauksime daugiau jūsų garbingų darbų,

WATERBURY NESNAUDŽIA
Kiekvieną kartą perverti Waterburio Šv. Juozapo parapijos 

laikraštėlį ir pastebi žineles apie Merginų Sodalicijos veiklą. Gar
bė jums mergaitėms. Nenuleiskite savo rankų. Sekite patarimus 
savo uolingų parapijos Dvasios Vadų ir savo energingo Klebono 
Kun. J. Valantiejaus patarimų. Kalnus nuversite

gos
Kur yra Worcesterio, Brocktono, Nashua, Cambridge Soda

lietės f Laukiame žinių iš jūsų veikimo. Jei reikės prisiusime po
pieriaus ir pašto ženklelių.

PIRMININKIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio (April) 19-tą 2:30 po pietų, Nekalto 

Prasidėjimo parapijos svetainėje, Windsor St., Cambridge, Mass 
įvyks eilinis Sodalicijos Pirmininkių, susirinkimas. Pirmininkės

• Tiįcėkite, ar ne... Skėtis 
(parasonas) Anglijoje yra bū
tinas. Anglas, išeidamas iš bu
to, nors oras būtų visai gražus 
ir diena saulėta, retai teeina be 
skėčio. Jis sako: “You never 
can tell!” Reiškia — negali ži
noti kokis oras bus. Pirmutinis 
žmogus Anglijoje pradėjo ne
šioti skėtį, 1712 m. tai Mr. John 
Hanway. O garsiausias buvo 
britų “umbrella man”, tai mi
ręs britų ministrų pirmininkas 
Chamberlain, kuris ir į Muni- 
cho konferenciją skrido orlai
viu irgi turėdamas skėti.

Tikėkite, ar ne..., Sakoma, 
kad kaip negalima būti tik da
linai prigėrusiu-nuskendusiu, 
taip lygiai negalima būti tik 
dalinai kataliku.

f Tikėkite, ar ne... Ąfrika turi 
11,622,619 ketvirtainiškų mai
lių, 150,000,000 gyventojų.

Šiaurinė Amerika turi 8,589-
257 ketvirtainių mylių, 156,- 
000.000 gyventojų.

Pietinė Amerika turi 7,570,-
015 ketvirtainių mylių, 74,000,- 
000 gyventojų.

Azija turi 17,206,000 ketvir
tainių mylių, 950,000,000 gy
ventojų.

Australija, 
ketvirtainių 
gyventojų.

Europa turi 
tainių mylių, 
ventojų.

Šiaurės ir Pietų ašygaliai už
ima 5,081,935 ketvirtainių my
lių.

Visas žemės skritulys užima 
57,255,000 ketvirtainių mylių. 
Visame pasaulyje žmonių gyve
na — 1,889,000,000.

Tikėkite, ar ne... Spalių 22, 
1927 m., Chicagoje įvyko bokso 
rungtynės už pasaulinį čampi- 
.onatą, tarp Gune Tunney ir 
Jack Dempsey. Čampionatą lai
mėjo Gune Tunney. Tą vakarą 
>rie durų įplaukė $2,650,000.00.

• Tikėkite, ar ne... Amerikie
tis, pagarsėjęs aviatorius —Wi- 
ey Post, 1933 metais apskrido 
apie visą pasaulį per 7 dienas, 
18 valandų ir 49 minutes. Jis 
padarė 15,596 mylias kelionės.

Tikėkite, ar ne... Traukiniais 
ir laivais, 1907 metais visą pa
saulį apvažiavo Mr. Burnlay— 
Campbell per 40 dienų, 19 va
landų ir 30 minutų. O 1890 m. 
aplink visą pasaulį apvažiavo 
Mrs. Nellie Bly, per 72 dienas, 
6 valandas, ir 11 minutų.

9 Tikėkite, ar ne... Empire 
building, New Yorke turi 1,250 
pėdų aukščio. Švento Petro ka
tedra, Romoje — 433 pėdų auk
ščio. Washington monumentas 
— 556 pėdų aukščio. Eiffelio 
bokštas, Paryžiuje — 984 pėdų 
aukščio.

BUILD FOR... 
T9M9RR9W

teiksitės dalyvauti šiame suvažiavme, nes bus kalbama ape mūsų 
Kuomet turiu pinigų, nusiperku knygų; jeigu yra atlieka-Į vasaros sezono veikimą, apie uniformas ir tolimesnį mūsų Soda- 

mų pinigų, nusiperku valgių ir rūbų”. Į licijos veikimą.
P-lė Elena Saulinaitė,

“Vyre!... tu esi švytuoklė tarp šypsenos ir ašarų”. I Ąpffkniio Raštininkė.
SEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą — "VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje Jtnygoję dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su monęy orderiu siųskite: 

“Darbininkai
366 W. Broadway,

l, H
So. Boston, Mass

“Blogas žmogus, tai molis Dievui ir vaškas velniui; 
žmogus, Dievo vaškas ir velnio molis”.

’ GERAS IŠGALVOJIMAS
Neseniai turėjau tokį įvykį: mažas vaikelis greitai bėgo ap

link kampą ir atsimušė į mane.
“Kodėl, tu vaikeli taip neprotingai bėgi ir skubinies?” 
“Tėveli, skubinu į namus priimti mamos bausmę”, atsakė 

vaikelis.
“Keista. Esi pirmutinis yaikas ,kurį mačiau bėgantį pas ma

mą diržo”.

P-lė M. K. iš Norwoodo rašo: “būtų labai gera, kad mūsų 
geras | skyriųje būtų dedama paveikslai iš Marijos gyvenimo”.

Redaktoriaus Atsakymas: “Visi tie dalykai reikalingi. Tik 
tame nelaimė, reikia pinigų jei norime įdėti panašių paveikslų. 
Gal kada nors ateityje susilauksime laimingos dienos, kada jūsų 
skyrių puoš gražūs paveikslai”.

Baigdamas sakau, geriausias veidrodis, tai senas prietelis. 
Būkite mano prieteliai.

Su tikra pagarba.
Jūsų DĖDĖ ANUFRAS

Buy
U. S. Savings BONOS

...TODAY
Series “F‘ United Statęs Savings 

are now availabJe at 918.50. 
12-year bnnd is worth 925 

matnrity and is redeemaMe at
Many cburah and frater- 

nal organizations are buying these 
honds with their sentipermanent

are issued lęy Fedcral Re
zerve banks and the United States 
Treasury Department at U'ashing- 
ton, D. C.

at

s s
m
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Antradienis, Balandžio 7, 1942 DARBININKAS

Amerikos Karžygiai Svetimos 
Kilmės

Vasario 13 d. prezidentas 
Rooseveltas apdovanojo 
Atsižymėjusios Tarnystės 
Kryžium šešis kovotojus 
dėl nuskandinimo ir sužei
dimo priešo submarino ne
toli Atlantiko pakraščio. 
Peržiūrėdami jų vardus 
matome kaip Amerikos 
jaunimas įvairių tautinių 
ir rasinių kilmių prisideda 
prie Amerikos Armijos, 
dalyvaudami šioje kovoje. 
Tie šeši kovotojai yra lei
tenantas Abemathy, ser- 
žentas Tokar, kapralas 
Duffy ir eiliniai kareiviai 
Kush, Day ir Raher. Aber- 
nathy yra škotas, Kush ir 
Raher vokiečiai, Tokar sla
vas ir Duffy airis.

Neseniai spaudoje skai- 
ėme apie didvyrišką nar- 

mą pirmo leitenanto C. 
’įbald Bianchi, ameri- 
.s prie filipinų skautų, 

ai atvyko iš Italijos, 
šitaip skambėjo —

.da šautuvų pulkui
Tv . įsakyta sunaikinti 

• jus stiprius priešo ka- 
. .olių lizdus Batanne, lei
tenantas Bianchi savo no
ru, prisidėjo prie šio pulko, 
vesdamas dalį vyrų. Dviem 
kulkom sužeistas jis nenu
stojo, bet metęs savo šau
tuvą į šalį, pradėjo šaudyti 
iš pistalieto. Suradęs ka- 
nųolės lizdą vienų vienas 
nutildė su granatomis. An
tru kartu sužeistas dviem 
šautuvo kulkom per krū
tinės muskulus, jis užlipo 
viršui tankos, stojo prie 
prieš - lėktuvų šautuvą ir 
atakavo priešo stiprias po
zicijas, kol trečiu kartu 
buvo trenktas į žemę. 

Seržentas Leroy Ander- 

MEDUS
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja tik 85c. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

son, amerikietis skandina
viškos kilmės, buvo pir
mas draftuotas amerikie
tis apdovanotas Kongresi
niu Garbės medaliu. Jis 
narsiai vedė tankų ataką 
prieš japonus.

Kitas amerikietis skan-[ 
dinavas, leitenantas Mar- 
shal Anderson, buvo pir
mas netekti gyvybės Paci- 
fike. Kada japonų kulkos 
jį kirto jam išsileidžia nt iš 
lėktuvo parašiutu, jis jau 
turėjo armijos Atsižymė
jusios Tarnystės kryžių 
už sunaikinimą keliolika 
japonų lėktuvų.

Šio karo pirmas ameri
kietis apdovanotas Kon
gresiniu Garbės medaliu 
buvo leitenantas Arthur 
Ninninger. Jo tėvai buvo 
vokiečiai. Ninninger did
vyriškai kovojo už japonų 
linijų.
Kapitonas Arthur G. Wer- 

muth ,kitas Amerikos ko
votojas vokiškos kilmės 
šiandien vadinamas “The 
Sergeant of the Phillipi- 
nes”. Jis užmušė 116 japo
nų.

Leitenantas Boyd Wag- 
ner, kitas amerikietis vo
kiškos kilmės skraido su 
Atsižymėjusios Tarnystės 
kryžium. Jis nušovė 30 ja
ponų lėktuvų.

Vienas iš pirmų karžygių 
šio karo buvo čekas, tar
naudamas su Amerikos 
armija Filipinuose. Jung. 
Valstybių Karo Departa
mento citavimas išleistas 
gruodžio 22 d., 1941 m. a- 
pie jo narsumą sakė —

“Jo asmeniniu didvyriš- 
' kurnu ir papildymu parei- 
į gų, technikalis seržentas 
Holrub, netik gynė savo 
lėktuvą nuo pražūties, bet 
buvo inspiracija ir pavyz
džiu visai vienetai”.

Nors seržentas Holrub, 
senos ir garbingos čekų 
šeimos narys nėra Ameri
kos pilietis, jis apdovano
tas Atsižymėjusios Tar
nystės kryžių dėl išgelbėji
mo įgulos sunkaus bomb- 
nešio japonų atakoj Filipi
nuose. FLIS.

“•K

DAUGIAU KELLY’S—Japonus nustebino vienas Kelly, kuris kovose Jung. Valstybių su japonais 
savo pasišventimu nuskandino didžiulį japonų karo laivą, o šis būrys Kelly’sų, tai tikrai įvarys ja
ponams baimės. Jie treniruojasi aviacijos kadetais Kelly Field, Texas.

DEL KARO ŽINIŲ TEIKIMO ] Rooseveltienė Ragina Sveturgimusius Dalyvauti 
Civiliniam Apsigynime

*
"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 

GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ................................................................................. 25c.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ................................... 50c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina . 20c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina .................... 20c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ..................................... ............. ......... 15c.

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina _______________ ___ ______ ________ ____ __ ;__ 15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
Kaina ........................................................................................ 15c. .

NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .............................. 20c.

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina  ................................................. 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
Kun. J. Paškauskas. Kaina ........................................25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis, 87
pusi. Kaina ............................................7...........*...............20c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ______ _____ ___ ________ ____ __________ ...._______ $1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1;10

. »v T • •
Su užsakymais kreipkitės —

"DARBININKAS"
366 W. Brocdwoy,

Jung. Valstybių Valdžia 
pasiryžus teikti Amerikos 
žmonėms visas karo ži
nias, blogas ir geras, jeigu 
jų paskelbimas neduos pa- 
gelbos ir paguodos prie
šui.

Veikdama per Faktų ir 
Skaitlinių Ofiso Karo Ži
nių Komitetą, valdžia išlei
do lengvai suprantamą 
pranešimą jos nusistaty
mo kas link karo žinių ir 
skelbimą žuvusių sąrašų.

Komitetas praneša, kad 
sąrašai narių ginkluotų 
jėgų. kurie užmušti kovo
se bus išduoti su reikala
vimu, kad nei spauda nei 
radijo neskelbtų pilną są
rašą nelaimingųjų, bet pri
silaikytu prie skelbimo tik 
savo apylinkės žuvusių 
vardų.

Tolesnis prižadėjimas 
pilniausių informacijų — 
prižadėjimas, kuris paro
do pasiryžimą Armijos ir 
Laivyno bendradarbiauti 
informacijų fronte, lygiai 
kaip karo fronte — pasiro
dė pranešime, jog Šefas 
Armijos Štabo ir Vyriau
sias Jung. Valstybių Lai
vyno Šefas, laiks nuo laiko 
išleis bendras informaci
jas, kurios “suteiks auto
ritetingą bendrą apžvalgą 
militarinės padėties įvai
riuose karo teatruose”.

Karo gamybos žinios, 
kaip ir militarinis veiki
mas, padengtos praneši
me. Karo Produkcijos Ta
ryba, buvo pranešta, daž
nai išleis Gamybos Komu
nikatą, “sulig kurio kiek
vienas žmogus galės sau 
spręsti ar produkcijos pro
grama sėkmingai progre
suoja”.

Karo Informacijų Komi
teto pranešimas pareiškė:

“Šitas nusistatymas yra 
pagrįstas tvirtu Įsitikini
mu, kad demokratijos 
žmonės privalo žinoti fak
tus, ar gerus ar blogus, ar 
linksmus ar liūdnus. Ki
taip žiūrint, mūsų žmonės 
mielai apsieis be tų faktų, 
kurių žinojimas galėtų pa-

mu visos 
padarytos

ngos bus' 
eibei tokias I

informacijas, kurios pain- mo gimimo, ypatingai tie, 
formuos mūsų žmones ir kurie atvyko į Jung. Vals- 
pačiu laiku sumažins mili- tybes iš nedemokratinių 
tarinius pavojus ligi mini- kraštų, gali vaidinti labai 
mumo. Valdžia niekada svarbią rolę karo pastan- 
neišduoda informacijų, S°j’ pabrėžiant kodėl už A- 
kurios yra neteisingos. į meriką verta kovotu sako 
Valdžia niekada nesulaiko P°nia
žinių nuo skelbimo todėl, 
kad jos blogos. Kada ži
nios sulaikytos, taip daro
ma dėlei militarinio

So. Boston, Mass.

tikai ir prie maisto; Ligo
ninių Departamente labo
ratorijose, knygyne ir prie 
amatinės terapijos ir klini
kose; prie Raudonojo Kry- 

1 žiaus, kaip siuvėjos, mez
gėjos ir bandažų vynioto- 

i jos, miestų departamen
tuose, kaip raštininkai, se
kretoriai ir patarnautojai; 
ligoninėse ir pačioje civili
nių apsigynimo organiza
cijoj ir prie daug kitų į- 
staigų.

Dabar reikia daug sava
norių, pranešė p. Hariow. 
Kiekvienas privalo nueiti 
į arčiausią Civilinių Apsi
gynimo ofisą ir tenai užsi
registruoti. Kas nors no
rinčiam bus paskirta.

Clarence King, egzeku- 
tyvis direktorius New Yor- 

j ko CDVO, paaiškino, kad 
pasaulis šiandien yra pa
dalintas į dvi didelias karo 
stovyklas.

Civiliniai žmonės sveti- Apsigynimo Savanorių o- 
fiso specialus susirinki
mas. Tame susirinkime p.

Franklin D. Roose 
veltienė.

Neseniai įvyko Civilinių

Rooseveltienė pasakė ats
tovams to miesto svetur- 
gimusių grupių:

“Jūs žinote prieš ką mes 
kovojame. Daug žmonių 
Jung. Valstybėse nesu
pranta koks gyvenimas 
gali būti po totalitarine

u i i^. j-, 4. -„ivaldžia, ir todėl nežino kąCIJ11 nų bus sulaikytos dėl trijųsau- ** v .. / , mes čionai norime prezer-gurno”. priežasčių. Pirma, kad la-; F
Pranešimas paaiškina, sunau patikrinti to . ponja Rooseveltienė pra-

kad apie karo veiksmus lu^nVs alįialInus’ ,an. i šė kad lojalūs piliečiai bū- jūroje, žinios apie sunaiki- ra-. kad neskelb.mas žinių - J £ kar0
J apie nuskandimmą sub- * » j &nimą Amerikos karo laivų 
bus paskelbtos tik kada 
jos neturės jokios vertės 
priešui. Bet visuose atsiti
kimuose pranešimas bus 
paskelbtas tik 48 valandas

marinų padaro labai blogą 
įspūdį ant priešo, ir paga
lios, jeigu priešas žino, kad 
submarinas buvo nuskan
dintas jis tuoj gali pasiųs-

nuo laiko kada Laivyno ]11 ^bmariną žuvusio 
Departmentas turėjo pro-;'ie °^‘ 
gos susinešti su artimoms Žinios, kurios liečia vei-

gyje jų kaimynai jiems ne
pasitikėtų.

“Jeigu sutinka su viešu 
saugumu” ji toliau sakė, 
“mes privalome kovoti už 
kiekvieno žmogaus teises. 
Tyrinėjimai ir įtarimai tu
ri būti palikta valdininkų 
rankose. Atsiminkime, kad

giminems.
Sužeidimai Amerikos ka

ro laiyų bus raportuojama 
tik kada sužeidimas įvyks
ta akyvaizdoje priešo, bet 
nebus pranešta kaip blo
gai laivas sužeistas, tik ka
da pataisos padalytos.

Kaslink prekybinių laivų 
nuostolių, vardai ir laivo 
įtalpa paprastai nebus 
skelbiama, ir nuostolių ži
nios bus išleistos tik po 
pranešimų Laivyno De
partamentui, Jūreiviniai 
Komisijai, laivo savinin
kams ir artimiausioms gi
minėms.

“Turime atsiminti”, pra
nešimas sakė “kad smulk
menos apie veikimus jūro
je gaunamos tik po dienų, 
net ir po savaičių po įvy
kių, ir kad radijo signalai 
labai greitai praneša prie
šui vietas mūsų laivų ko
vos vietose”.

Pranešimas išaiškina la
bai diskusuojamą nusista
tymą apie žinias kas link 
nuskandinimą priešų sub- 
marinų. Sunaikinimas 
arba sužeidimas priešų 
virš - vandenio laivų bus 
paskelbtas kaip tik patik-

kimus ore paskelbs sąrašą; mes negalime daryti skir-
mūsų sunaikintų lėktuvų 
ore, bet neskelbs nuosto
lius lėktuvų žemėje. Todėl, 
kad priešo oro vyrai nega
li patikrinti kiek žemėj 
lėktuvų sunaikinta ar su
žeista.

Žemės veiksmų žinios

tumą tarpe lojalaus ir ne
lojalaus piliečio, tarp pilie
čio ir nepiliečio tik žiūrint 
į jį, arba jo vardą, arba 
matydami jo spalvą arba 
iš jo kalbos”.

Arthur Harlow, Grupių 
Veikimų direktoriaus pa

bus paskelbtos pilnai ir dėjėjas, papasakojo kaip 
greitai. ateiviai gali ir toliau prisi-

“Kur galima”, praneši- dėti prie karo pastangos, 
mas skaito, “tokios infor- “Pereitą vasarą, kada 
macijos apims priešų nuo- j daug piliečių nei nežinojo 
stolius, kiek priešų daly- • apie reikalingumą,” jis sa-
vauja ir kokios pozicijos 
išloštos ar praloštos. Ži
nios neskelbs mūsų jėgas

kė, “grupė ateivių sudarė 
kraujo banką. Ir neseniai 
iš Laivyno Departamento

ir paskirstymą mūsų ka- jiems buvo pranešta, kad 
reivių, nes tokios žinios y- ' jų kraujas buvo vartoja- 
ra svarbios mūsų priešui”.! mas Perlų Uoste. Tai pui-

Žinios apie judėjimus kus atmokėjimas už lais- 
laivų ir pulkų ir būsimo i vę, kurią mūsų šalis jiems 
veikimo yra draudžiamos. I siūlė”.

Gamybos Komunikatai Į Nors nepilietis sulaiky-

“Ne taip tautų karas”, 
jis sakė, “kaip karas tarp 
dviejų priešingų civilizaci
jų, ir tie, kurie kovojo mū
sų pusėje aplink visą pa
saulį yra vienos šalies — 
laisvų žmonių šalies. 
Mums yra tik vienas sveti
mas žmogus — žmogus, 
kuriam principai, už ku
riuos Washingtonas gyve
no ir Lincolnas mirė yra 
svetimi. Yra tik vienas 
svetimšalis - žmogus, ku
ris savo gyvenime ir pro
tavimu yra svetimas tiems 
principams.

“Kada pasidavimas ateis 
ir taika bus diktuojama, 

i tai nebus dėl pralošimo 
Singapore arba išlošimo 
Libijoje, kad nors tai yra 
svarbu. Tas įvyks todėl, 
kad kas sprogo Berlyne 
arba Nevv Yorke. Mes tiki
me, kad mūsų civilizacija 
gali geriau karą iškentėti 
negu mūsų priešas. Jie ti
ki, kad 35 tautos su prie
šingais pagrindais rasės, 
tikybos ir tautybės, iš ku
rių susideda jos, bus greit 
įveikiamos. Planai daromi 
Berlyne šiandien, yra a- 
gentų Jung. Valstybėse 
šiandien, kurie bando su
daryti nesusipratimų tar
pe šių skirtingų elementų. 
Todėl šis susirinkimas yra 
svarbus. Priešas mano, 
kad žmonės yra sujungti 
todėl, kad gimsta pačioje 
šalyje. Mes tai užginčina- 
me. Mes tikime, kad žmo
nės yra suvienyti vienu 
tikslu, kuris jiems yra 
brangus, kad nors ir jie 
sueitų iš viso pasaulio 
kraštų. Kad žmonės, kurie 
atvyksta ieškodami ben
dro tikslo yra vienos gimi
nystės, nors tarp jų ir jų 
protėvių atvykimo būtų 
300 metų, kad jie yra viena 
šeima, nežiūrint rasės ar
ba gimimo vietos, jeigu jie 
pasiryžę mirti drauge dėl 
bendro tikslo— kad jų vai
kai galėtų drauge laisvoje 
šalyje gyventi. FLIS.

dėti priešui mus užgautiJrinta, bet žinios apie nus- 
Kur tos viešos žinios nesu- kandinimą arba galima su
tiks su militariniu saugu- naikinimą priešų submari-

ir informacijos nuo Jūrei- 
vinės Komisijos apie laivų 
statymo programą užims 
vietą visų kitų gamybos

tas nuo kaikurių darbų 
prie Civilinių Apsigynimo 
skyrių, jie negali būti gais
ro arba oro užpuolimo sar-

žinių. Informacijos apie gai, — p. Harlovv nurodė,
kontraktų išdavimą, karo 
industrijų vietas, strate
giškos medžiagos reikme
nis, ir gamybos darbo są
rašus bus sulaikytos, nes 
paskelbimas tokių žinių 
padėtų mūsų priešui.

FLIS.

kad “daug svarbių darbų 
ir tinkamas prasilavini- 
mas yra siūlomas visiems 
lojaliams nepiliečiams, jei
gu jų nuo tų darbų nesu
laiko kalba.

Jie gali dirbti Sveikatos 
Departamente, kaip diete-

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro permainose, patartam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob
ligacijų. Naudojamos tūkstančių per 
virš dvidešimt metų. gavimui greito 
laikino paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos—iš- 
bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greltd paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne- • 
sunaudotą dalį. ir jurus nieko nekaš-T 
dą iradresą į:
tuęs{.j^<tliskit pinigų, tik savo var-

ROSSE Products Co. Dept. X-9
2708 W. Farvvell Avė., Chicago, III.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

HARRISON-KEARNY. H J.
Kovo 29 d. Šv. Vardo draugi

jos nariai laike 9 valandos šv. 
mišių bendrai priėmė šv. Komu
niją. Iškilmingai šv. mišias at
našavo kun. Malinauskas. Ma
žasis mergaičių choras gražiai 
giedojo, vadovaujant varg. O- 
deliui. Solo giedojo p. B. Bače- 
naitė. Pamokslą pasakė misijo
nierius kun. Malinauskas.

Kartu su Šv. Vardo draugijos 
nariais prie Dievo stalo ėjo ir 
Vyčiai.

Po pamaldų įvyko bendri pus
ryčiai Šv. Vardo draugijos sve
tainėje. Draugijos pirmininkas 
K. Nekrašius pasakė įžanginę 
kalbą. Maldą atkalbėjo kun. Ma
linauskas. Kada visi pasistipri
no, prasidėjo programa. Turi
ningą kalbą pasakė kun. Mali
nauskas. Jis labai pagyrė Šv. 
Vardo draugiją, kuri įrengė 
vieną staciją už $500.Oe Maria- 
napolyj. Kalbėjo adv. R. Povi- 
lauskas, p. V. Barčiauskas, L. 
Vyčių 90 kp. pirmininkas, p. P. 
Velyvis, buvęs L. V. kp. pirmi
ninkas, p. Vaitkūnas, p. K. Ma
čiulis, buvęs draugijos pirmi
ninkas, pasakė atsisveikinimo 
kalbą, nes įstoja į Jung. Valsty
bių laivyną, p. V. Petris, draugi
jos nutarimų raštininkas, p. V. 
Grinevičius, L. Vyčių Centro 
vice-pirmininkas, p. V. Jurevi
čius, Jr., A. Staknys. Visi kal
bėtojai pasakė gražias kalbas.

Valgiai buvo skanūs, kuriuos

paruošė gabios šeimininkės:—į 
pp. O. Daunorienė, O. Žilinskie
nė, M. Nakrašienė, V. Šimeliu-! 
nienė. Prie stalų patarnavo 
jaunos Sodalietės. Rengimo ko
misijoje buvo šie: J. Svirnelis, 
A. Žilinskas, A. ševeickas.

Pasibaigus programai, pusry
čiai užbaigti malda už žuvusius 
kare ir išėjusius atlikti karo ■ 
tarnybą narius, ir taipgi už ser
gantį narį, p. M. Kauklį. Visi ’ 
skirstėsi patenkinti visu kuo'' 
laukti linksmų Šv. Velykų.

J. Stasilionis.

MOHTREAL, CAHADA

DARBININKAS
• v*

rieto
METINIS SUVAŽIAVIMAS

** ' t ________ ir*___L
įvyks sekmadienį, balandžio 12 d., š. m., l-mq 
vai. po pietų, Nekalto Pras. P. M. Parapijos sa
lėje, Cambridge, Mass. Visos Naujos Anglijos 
LDS kuopos prašomos atsiųsti savo delegatus. 

Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis, 
Pirmininkas — Antanas Zaveckas, 
Iždininkas— Kazimieras Nadzeika, 
Raštininkas — Tarnas Versiackas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Balandžio 12-tą š. m., 5 vai. 
po pietų, parapijos svetainėje, 
Nekalto Pras. P. Švč. Merginų j 
draugija rengia begalo įdomų 
vaidinimą: “Kantri Alena”, še-, 
šių aktų dramą. Kviečiame vi
sus Montrealo lietuvius atsilan
kyti ir pasigerėti šiuo vaidini-! 
mu ir gabių artistų talentu. Vai
dins sekantieji asmens:

ALENA — Helena Bandžiūtė; 
TURKŲ CIESORIUS — Domi
ninkas Norkeliūnas; KLARISA 
užžiūrėtoja — Ona Bobiniūtė; 
ENRIKAS, Anglijos valdovas,
— Vincas Kajackas; URŠE, jo 
motina, — Marė Masijauskienė; 
VATSONAS iš Klauchester, — 
Ant. Sakalas: MARIJONA, jo 
sesuo — Alice Kuntaučiūtė; 
PAKONIJUS, karvedys. — Jo
nas Mikalauskas; VYSKUPAS,
— Vincas Bobelis: LEONAS 
MARTYNAS, — F. žižiūniūtė; 
RANKUTE BRIKCIUS, — M.l 
Mikalauskaitė; DUGAS — Ant. 
Šaltenis; VEŽĖJAS — Alfon
sas Vaišvila: KAREIVIAI: —i 
V. Alenskas, V. Bobelis, E. Bo-, 
binas, F. Kalinauskas, A. Vaiš
vila, A. Šaltenis.

Šį veikalą režisuoja Helena 
Bandžiūtė. Kanadietė.;

SU VIZITĄ — Motina - ponia F. D. Roosevelt, ponia John Roosevelt ir 
ponia James Roosevelt (iš kairės į dešinę) atvyko su vizitą į San Diego, 
kur Dėdės Šamo armijoj tarnauja John Roosevelt (matomas kairėj) ir 
čia pat tarnauja James Roosevelt, bet paveiksle nesimato.

Lietuvos Golgota 1941

SPĖČIAU VAIKUČIAMS MALDAKNYGE

(Galima dainuoti kaip:
“Tu Lietuva, tu mano”)

O Lietuva, tu esi
Šiandien nelaiminga,
Kitą kartą buvai 
Plati ir galinga.

Kuomet Vytautas tave 
Sergėjo ir gynė.
Tu žydėjai gėlele, 
Lietuva tėvynė.

Tavo dukros, sūnūs 
Daug tave mylėjo,
Ir vist sutartinai 
Laisvę glamonėjo

Kalnai upės, ežerai 
Ir Vilnius sostinė,
T au priklauso nuo seniai 
Lietuva tėvynė.

Pavergta kuomet likai 
Per daugelį metą.
Jungą carišką vilkai 
Į kalną Golgotos.

Liko burna užčiaupta, 
Kojoms spardė, mynė. 
Tu kentėjai nekalta, 
Lietuva tėvynė.

Staiga laisvę pajutai,
Pančiai nubyrėjo.
It lašelis iškritai 
Iš audringo vėjo.

Tu šypsojai saulute, 
Nieks tave nebmynė.
Visi džiaugėm’s motute, 
Lietuva tėvynė.

Bet tas ^aaugsmas skaus- 
Ašaroms įgirto, [mingai 
Želigovskt^Mstin gai 
Vėl į širdį kirto.

Nenudžiūvo parašai, 
Užgrobta sostinė. 
Sužalojo ją lenkai, 
Lietuva tėvynė.

Dar šio žygio negana,
Vėl ultimatumas.
Lenką tauta alkana,
Čia duonos gardumas.

Stengias visiškai praryt, 
Viltį paskutinę,
Ir nuo skritulio nuvyt 
Lietuvą tėvynę.

Apetitai tad lenką 
Greitai sumažėjo,
Kuomet priešas ant kaklą 
Leteną uždėjo.

Tu pabėgėlius glaudei, 
Nors tau dagius skynė. 
Pusiau kąsnį dalinai, 
Lietuva tėvynė.

Antras siaubas iš rytą, 
Stalinas apžiojo,
Ir suspaudęs tarp dantų, 
Praryt užsimojo.

Net per ištisus metus 
Ėjo žūt-būtinė.
Bet iš grūdai kacapus, 
Lietuva tėvynė.

Kiek lengviau atsidusai,
Bet nėra ramumo.
Nes dar nežinai gerai, 
Rytojaus tikrumo.

Pakol sėdi vokietys, 
Neaiški mėlynė.
Erdvę temdo debesys, 
Lietuva tėvynė. ■ •

Bet Dievulis mums padės,
Tad nenusiminkim.
Ir malonią ištęsės 
Tik Dvasioj atgimkim.

Vėl saulutė užtekės, 
Prašvis vakarinė.
Ir trispalvė sumirgės, 
Lietuva tėvynė. U.G.

priešų iš militarinių zonų, 
kurių neprašalino armija, 
ir kiek galima parūpinti 
šiems tinkamo darbo pra
monėj, komercijoj, žem
dirbystėj arba prie viešų 
projektų.

Eisenhower nustatys 
darbo sąlygas, valandas ir 
mokesties ratas darbo vie- 
netoms. Jis padės jiems 
sutvarkyti ir apsidirbti su 
savo asmeniniu turtu mili- 
tarinėse vietose ir bendra
darbiaus su Alien Proper- 
ty Custodian Leo T. Crow- 
ley, formuliuoti bendrą 
nusistatymą kaslink turto 
suimto nuo priešų nacijo- 
nalų. Tikima, kad šios vie- 
netos galės prisitaikinti 
prie žemdirbystės. Japonų 
nacijonalai iškraustyti iš 
militarinių zonų prie Paci
fiko pakraščio jau dirba 
Colorados burokų laukuo-S 
se.

Ateiviai, kurie įsirašys į 
“darbo vienetas”, bus ski
riami prie tinkamų darbų, 
surišta su karo produkci
jos veikla. Kurie įsirašys 
turės tarnauti per visą ka
ro laiką. Įsteigimas šio 
War Relocation Authority 
padės išrišti darbininkų 
stokos problemą vakaruo
se.

niame Kare, ištraukė nu
merį 3485.

Galingoj Amerikos armi
joj, kuri galutinai turės 
nuo 8 iki 10 milijonų na
rių, rasime daug sveturgi
musių amerikiečių. Bet 
dabar tik du New Yorkie- 
čiai turi #3485. Vienas ki
nietis, kitas graikas.

Ohin Fong Ho atvyko į 
New Yorką iš Cantono 
prieš tris metus. Dienomis 
jis lanko viešąją mokyklą, 
naktimis dirba.

Anthony Steve Douris, 
tarnavo prie Abraham Lin
coln brigados Ispanijoj lai
ke naminio karo. “Su mie
lu noru vykstu”, jis tarė.

FLIS.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini -sveikatą, ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 

FLIS. j kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų 
' gėlimą, nikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
! rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus

Hll ^VAhrniimA AmArilrforiai reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
JYvIUI yillię MIIICI UMCLIdl j MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin- 
Diomi I iaIamia! gų gamtos elementų iš tolimų svietorinnl UraTTO LIOTCriJOJ kimštų. girių, visokių medžių aliejų,

______________ ' šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin-
i gą šilumą, šildydama kaipo saulės

Du sveturgimę ameri- spinduliais, sunaikina reumatiškus
, - , . t, t 1 skausmus ir palengvina žmogui. Dek-kieęiai buvo pirmi New t - s
Yorkiečiai

PRAEITIS IR DABARTIS"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje 
"Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI- 
vt" a- • i -• i. • i i i -ris eina smarkiu tempu. SeniaiKI . Šioje maldaknygeie svarbiausi dalykai , . .•iv. 1 . 3 1 , .v pranyko primityviai bei pilgnvaikučiams lengvai suprantamu budu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų --- taip bakužių — dabar riogso kelių 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš- aukštų mūriniai namai. Kaip 
ku. dieną saulė nušviečia mūsų

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais'50c. Juodos odos apdarais $1.25.

Užsakymus su money orderiu siųskite:
"Darbininkas"

386 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Gyvenam 20-tam amžiuje, kū

mų laikai: — vietoje išsidrai
kiusių ir iš medžių sulipdytų

Apsimainė ir fazonai kaip mo
terų taip ir vyrų drabužčių: vie
toje išsipūtusių su susmaugtu 
liemeniu, ilgų sijonų, kurie mo
terims vaikščiojant ir žemę nu
šluodavo, šiandien matome len-

Darbo Vienetos 
Atemams-Priešams

Nacijonalai Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos, kurie 
buvo iškraustyti iš milita-

gvus, trumpus sijonėlius bei rfnių galgs prisidėti
sukneles ir moteris bei mergelė prje guv. Tautų karo veik-

i:

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.__________________________________ 35c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai --------------- $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai viršeliai
su kabike----- ---- --------- ----- --------- ------------------------------  $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
• 555 pusi. .......................... ................................................—- $2.75

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi...... ..................................... 65c.

VYRAI BROLIAI, speclalš vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ....... -................. 20c.

"DARBININKAS"
388 W. Broadway, So. Boston, Mass.

tiek pat šviesos nuo elektors ir 
nereikia patamsėję bei gazoli
no lempos prieblandoje liuosas 
valandas nuo darbo praleisti ar 
namų ruošą baigti. Nesimatyti 
aplink tuščių laukų (čia turiu 
minty miesto, ne ūkio gyvento
jus) bei žiemos metu prikrautų, 
supiaustytų medžių špaltų ap
šildymui tų bakužių, ir dabar 
netik turima centralinė šiluma 
bet ir moderniniai pečiai pava
davo tų laikų plytinius pečius, 
ir beveik vasariška temperatū
ra tenka visuomet džiaugtis na
mų pastogėje.

Moterims netenka iš laukų 
nešti vandenį dėl virimo bei 
plovimo — dabar tik pasukai 
kranelį ir vanduo čia pat teka. 
Šeimininkėms tenka džiaugtis 
visokiais elektros patogumais 
kaip: šaldytuvais, prosais, dra
bužių plovimo mašinomis, kau
rų valytojais, visokiais plaktu
kais ir tt., kurie anais laikais 
buvo negirdėti. Netenka matyti 
arkliais traukiamų businių ve
žimų — dabar automobilis, au
tobusas bei traukinys nuveš į 
kuo trumpiausią laiką ir beveik 
nesusisiekamos distancijos nė
ra.

natūraliau atrodo jas dėvint. 
Nesimatyti ilgų, supintų bei 
kaip į kuodą susuktų kasų — 
šiandieną trumpi plaukai ir 
švelniai sutaisytos koifuros. 
Nematyti jaunų, barzdotų vyrų 
su aukštomis, pasmaugtomis 
pakaklinėmis — collars. Prany
ko ir jų beveik visuomet dėvimi 
aukšti batai bei siaura drabužių 
eilė. Jie irgi yra mažiau suvar
žyti įvairių etikos reikalavimu. 

‘Nereikia bėgti per mylias, kad 
pasiekus kaimyną bei susirgus, 
pasišaukti gydytoją — telefo
nas momentaliai tai padaro.

Taip, viskas apsimainė, tik 
neapsimainė žmogus. Jis kaip 
tuomet, taip ir dabar gimsta, 
gyvena, kaikada ir dideliame 
varge, serga ir miršta. Regis

los, įsirašydami į “darbo 
vienetas”, prezidento Roo
sevelto įsteigtas.

“Darbo vienetų” progra
ma yra dalis prez. Roose
velto pastangų įsteigti sis
temą, kuri veiks “netik 
pripažinti bet ir vartoti su- 
gebumą ir patyrimą gru
pių ir asmenų, kurie naci 
jonalai priešingų šalių ir 
dėlto turėjo apleisti mili- 
tarines vietas.

Įsirašymas į “darbo vie
netą” savanoris; nebus jo
kios prievartoos. Bet tiki
ma, kad tūkstančiai japo
nų, vokiečių ir italų atei
vių prisidės.

Prezidento egzekutyvis 
įsakymas įsteigė “War Re-

i snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
būti DaŠaukti Kalbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN- 

tį TUOJ AM. kad. pavartojus kelis sy-karo tarnybon, kada pirma kius. aplaikysi palengvinimą ar pini- 

karo laiko drafto lioterija $r50 ir $3Oo.
nuo 1918 m. įvyko Wa- Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

it J i vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,Shmgtone kovo 17 d. kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
Karo Sekretorius Henry deken’s ointment.

T v .v, 1 • 1 PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti-L. btimson, užristom akim krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- 

Darbo Departamento audi-
tori joj, toje pačioje vieto- nei jokių kitų pasifilijimų, kad kas ir

je, kur Prezidentas Roose- . Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
veltas pradėjo originalę deken’s ointment, tai tik tada

lioteriją spalių men., 1940 Mpstį. Parsiduoda visur.

m., iš indo, kuris buvo var-į deken-s ointment co.,
. •________________ -r-, ..) Hartford, Conn.tojamas pirmame Pasauli- Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

t

Draugijų Valdybų Adresai

yra skirtumas tarp šių ir anų; location Authority”, sulig
laikų, tik tame, kad tais laikais 
moteris buvo mažiau drąsesnė, 
daugiau silpnumo joje matėsi, 
gal ir už tai vyrai jai daugiau 
pagarbos reiškė bei pagelbos 
teikė. Nesinorėtų gyvenimo 
mainyti ant anų laikų ir tenka 
džiaugtis, kad šiame amžiuje 
su visais patogumais gyvenam.

Albina A. Poškienė, 
■ \, Chicago, III.

Pirk Defense B 
Remk šios šalies

Stamps!
yntmą

kurio ateiviai iškraustyti 
iš militarinių zonų savano
riai įsirašys į “War Relo
cation Work Corps”.

Jis yra dalis Office of 
Emergency Management 
ir jos vadu bus Milton S. 
Eisenhower, buvęs žemės 
vartojimo koordinatorium 
žemdirbystės departamen
te.

Prezidentas autorizavo 
Eisenhower įvykdyti iš- 
kraustymą visų ateivių-

.1
r~ - -

• z--.-.... .

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-VV.

Iždininkė — Ona StaniuliOtė.
177 West 7th St., So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė,

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.110 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobainytinėj svetainėj. čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės! 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. I 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Hi j Perktaj Markei
i f/it •

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
•^53 Bf6cidway " 
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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VIETINES žinios
u

ŽINUTES
Bal. 3 d., mirė, savo namuose, 

3 Mt. VVashington Place, ilgai 
sirgęs Adomas Kačinskas, 61 
metų. Paėjo Žiežmarių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 42 
metu. Paliko žmoną Teklę (Iva
nauskaitę), tris dukteris ir tris 
sūnus. Tapo palaidotas iš ■Šv. 
Petro par. bažnyčios, bal. 6 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Pamaldas atlankė kun. J. Pie- 
vokas, kurs Velykų metu gelbė
jo vietiniamss kunigams.

Bal. 5 d., tapo pakrikštyta Ju
dita Ona Kazimiero - Pranciš
kos (Jurkonytės) Glazauskų. 
Kūmai buvo dr. Edvardas Jur- 
konis ir jo sesuo Alena.

lankė Šv. Petro So. Bostono lie
tuvių bažnyčią, kad sumušė vi
sus praeitus rekordus. Kaip pa
rapija stovi niekad dar tiek 
žmonių vienu sekmadieniu ne
buvo atlankę šią bažnyčią.

Kunigai dėkojo lietuviams už 
taip uolų lankymą savo bažny
čios. Ypač tas esą reikšminga 
dabar, kada namai yra griauna
mi dėl naujos statybos šioje a- 
pyiinkėje, ir lietuviai yra nusi- 
kėlę toliau. Kunigai, dėkuoda- 
mi, prašė, kad ir ateity lietu
viai rodytų gražią lietuvišką 
katalikišką dvasią, ateidami 
savo bažnyčion net iš apylinkių.

JA Y R. BENTON, 
Prezidentas 

Boston Mutual Life 
I nsurance Co.

Bastos Mainai Lile

Velykose tiek daug žmonių

DAKTARAI

‘“tuvis Dantistas
A. ?. Kapočius

£. Broadway,
TH BOSTON, MASS.

I. SOUth Boston 2660
v valandos nuo 9 ild 12, nuo 
l:3v iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

• (pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET

Kampas Iornan arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSIMOKLJiMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrėk Juas. 
DORCHESTER

7 GREENBP.IER STREET — Medinis. 2 
šeimynų. 18 Jcambarių namas. 2 toiletai, 
2 steam-heaters. žemės plotas 3.225 ketv. 
pėdų. Lengvi išsimokėjimai. Karna $6.500.

9 KERWIX STREET — Medinis. 2 šei
mynų. 14 kambarių namas. 2 toiletai. 2 
steam-heaters. Lengvi išsimokėjimai. Kai
na $6500.

inli TIKĖKITE, AR NE...

• Tikėkite, ar ne... bet vė
liausios žinios skelbia, kad ašies 
valstybių karo jėgos per ištisą 
kovo mėnesi nuolat bombardavo 
Maltos salą, kuri randasi Vidur
žemio jūroje ir yra kaip tik ant 
kelio tarp italų Sicilijos ir Libi-

Lietuviai kantrūs. Tačiau šis karas kaikuriuos 
perbloškė nusiminiman. Prezidentas pataria nenusi
minti ir dalyvauti pasilinksminimuose, suprantama, 
padoriuose.

Sekmadienj, balandžio-April 26 d., 7 vai. vakare,
Municipal Building svetainėje, So. Bostone įvyks Dar- j^. Maltos sala priklauso bri 
bininkų Radio metinis KONCERTAS. Programą išpil- tams ir yra gerai įtvirtinta tvir- 
dys įžymūs dainininkai, muzikai ir šokėjai iš New tovė. Maltos salos laikymas 
Yorko, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts ir britų rankose, tai ašies karo jė- 
New Hampshire valstybių lietuvių kolonijų. goms, kai akmuo ant kelio.

Šis koncertas bus linksmas ir turiningas. Tai bus TaiS1 ašies karo Jėg06 ir davė 
geriausia proga nors laikinai užmiršti karą, persikelli vėj° Per pastarąjį menesį bom- 
į prieškarinę Lietuvą; prisiminti jaunas dieneles. borduoaamos, kad išgriovus į

Kviečiame visus ruoštis į Darbininkų Radio KON
CERTĄ! Įžanga tik 50c.; įskaitant 5c. taksų, viso 55c.

dviejų milijonų, reiškia, beveik 
ka strečias žmogus — yra žy
das. Lietuvoje yra žydų virš 
250,000.

įvairūs skelbimai
REIKALINGA patyrę stitehers 
dirbti valdiškus field jackets 
ir mackinaws. Geras atlygini
mas ir pastovus darbas. Kreip- 
citės tuojaus: BEST COAT 

COMPANY, 8 Williams St., 
Roxbury, Mass. (1-7)

Bal. 6 d.ą Šv. Petro par. baž
nyčioje, tapo atlaikyta daug 
šventų mišių, nes lankėsi daug 
svečių kunigų.

Velykose kunigai skelbė žmo
nėms apie Darbininkų Radio 
visuomeninį koncertą įvyk
sianti bal. 26 d., Municipal sa
lėje.

Didinasi sąrašas. Gražiame 
kareivių vardų sąraše, prie 
bažnyčios durų, jau randasi 
virš 100 šios parapijos, jaunuo
lių Dėdė Šamo tarnyboje. Už 
juos parapija ir kunigai mel
džiasi.

Antradienį vakare, bus laiko
mos Šv. Teresės novenos pamal
dos. Po pamaldų įvyks Moterų 

(Sąjungos kuopos susirinkimas.

Ketvirtadienį, 7:30 v. v., kun. 
K. Jenkus duoda jaunimui tiky
bines pamokas.

Atvelykyje, 8 v. r., kun. dr. 
■ K. Urbonavičius atgiedos šv. 
mišias Domininko ir Pranciš
kos Zaletskų 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties inten
cijoms.

10 vai ryte, suma bus su 
klierikų asista.

11:30 v. r., Tėvas Pranciškus 
Aukštikalnis, S. J., laikys Šv. 
Mišias ir sakys pamokslą lietu
viškai nemokantiems.

The Boston Mutuil Life Insu
rance Company 1941 m. yra 
daugiausiai padariusi pelno vi
soje saro istorijoje.

Apdraudė padidėjo $103,589,- 
639 su 315,019 policyholders. 
Pereitais metais įeigos padidėjo 
7%, kurios gruodžio 31 dieną 
siekė $16,192,179.

Pereitais metais Boston Mutu
al išmokėjo šėrininkams ir be- 
neficiaries $1,778,552 įimant 
$220,430 dividentų.

Boston Mutual Life Insurance 
Co. valdyba susideda iš seka
mų:

President Benton, Secretary• _
and Treasurer Edward C. Mans- 
field, Seward W. Jonės and 
Frank L. Richardson, President 
and Executive Vice-President, 
respectively, of the Newton 
Trust Company; John W. Mar- 
no, Vice-President of the State 
Street Trust Company; J. Leo- 
nard Johnson of C. H. Sprague 
& Son, and Lyon Carter, part
ner in Estabrook & Company. 
Mr. Carter was added to-the 
Board of Directors and the Fi- 
nance Committee in January.

IVAliOS SKELBIMAI

37 PEACEVALE STREET — Medinis. 2 
šeimynų. 8 kambarių namas, 2 toiletai. 2 
steam-heaters. 2 carų garadžius (con- 
crete). žemės plotas 5.780 ketv. pėdų. 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7,000.

Turime ir daugiau pelningu namų pa
sirinkti. Maldnėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

REIKALINGOS yra namų ruo
šai dvi merginos ar moterys. 
Darbo norinčios gali kreiptis 
prie ““Darbininko”.

LANKĖSI

Penktadienį, kovo 27 d., “Dar
bininke” lankėsi Stasys Jurevi
čius iš Lowell, Mass. ir Adomas 
Jurevičius iš So. Bostono. Atsi
lankymo proga, SL Jurevičius 
atnaujino “Darbininko” prenu
meratą. P-nas Jurevičius yra se
nas “Darbininko” skaitytojas ir 
rėmėjas.

PARSIDUODA vienos šeimynos 
namas su penkiais kambariais 
ir visais improvementais. 2 ak
rai žemės, vaisinių medžių. Tik 
10 mylių nuo Bostono. Netoli 
parsiduoda kitas namas, tik 
naujai pastatytas, bot dar vidui 
neužbaigtas. Pigiai parsiduoda. 
Atsišaukite “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (27-30-7-10)

MBPOS MTDV, «IPWO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(18OV, PURE HONEY)

Maistai “ Gamtos
Vaistams Saldumynas
Sveikatai jį Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTf
51 Banrry Su X». Mm.

Ketvirtadienį, lankėsi Adelė 
Andriliūnaitė, gyv. Norwood, 
Mass. Neseniai atvykusi iš Lie
tuvos. Atsilankymo proga, nu
sipirko daug rekordų n užrašė 
tėveliams laikraštį “Darbinin
ką”.

SKUBIAI PARSIDUODA mo
demiškai įrengta grosemė-bu- 
čemė, (Skaitoma gražiausias 
storas Laurence), tirštai apgy
ventame centre, kampinis na
mas, patrauklus. Biznis 22 m. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
pragyvenimui tariu sutaupų — 
retairinu. Kreipkitės į savinin
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park 
St., Lawrence, Mass. arba į 
“Darbininko” administraciją.

Šimtas doJertų dovanų, kuris įrodys, jog iis 
medus nėra tikras bičių medus.

Penktadienį, lankėsi Ona Ba- 
lažienė su sūnum Juozu iš 
Stoughton, Mass. Atsilankymo 
proga pasipirko lietuviškų 
plokštelių ir tyro bičių medaus.

Užsisakykite Tonlko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni- i į 

kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir į 

visokiems Parengimams.
IVofnOS ICIlIoiTiOS.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mas.Tel.Mham 13M-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tei. Dedham

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir farmas, kol dar 
nėra pabrangę, ateity namai ir 
fanuos bus brangesni, nes ma- 
teriolas ir darbininkai eina 
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu 
daug namų ant pardavimo 1-2- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit 
pasirinkti ir už mažą kainą. 
Nusipirkti, Dorchester, Quincy, 
Mattapio, Hyde Park, Roslin
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas porit namą ar far- 
mą pirkti, kreipkitės pas mane, 
o aš jums mielai patarnausiu. 
Klauskit tų, kurie per manę pir- 

'ko.
TV7LL/AMA. AM ŠIE

30 Carruth St-.-Dorchegte^g
— prie Ashmont-Station ; 

Tel. GENeva 3719

šipulius. Britų žinios skelbia, 
kad ašies valstybėms tas pigiai 
neapsėjo. Jeigu neskaityti to 
dinamito, tai jie prarado 56 
bomberius į 26 dienas. Tas reiš
kia tik bomberiu pastatymas 
kainuoja apie ketvirtis milijo
no dolerių. Ot tai ką reiškia sa-

t

jla... O nuo tos salos, kur yra 
• stipri britų karo bazė, anglai 
i kontroliuoja Viduržemio ašies 
i karo jėgų siuntimą į Afriką.

9Tikėkite, ar ne..: bet iš Filipi
nų, Batanno praneša, kad japo- 

■ nų oro jėgos labai norėtų sus- 
' progdinti iš oro Corregidor 
salos tvirtovę, kuri labai kliudo 

! japonams operuoti Manilos į- 
į lankoj. Bet visa bėda japonai 
i neįstengia to padaryti ir tas 
jiems daug kainuoja. Kaikurios 
žinios praneša, kad japonai mė
gina bombarduoti iš labai aukš
tai ir Corregidor 4-rių mylių 
salą praskipina bombos. Tas 
reiškia, kad ten Dėdės Šamo ir 
filipiniečių garnizonas turi ge 

. rą apsigynimo ir netik prieš 
j neprisileidžia iš tolumo, bet ir 
iš aukštumo. Jeigu mes pagal 
vosime, kad japonai turi ketu 
rių mylių didumo lentą ir nega-

taksus). Bus gražių dovanų. Po j h pataikyti, tai mes ir iš to ga
to seks užkandžiai ir susipaži- hme stebėtis, kokie jau iš jų ir 
nimo programa. Kviečiame vi- i “strielčiai”.’.
sus atvykti ir kartu linksmai j • Tikėkite, ar ne... Konstanti- 
praleisti pirmą pasilinksminimo Į nopolyje. Ali Žara Ago sulaukė

PARSIDUODA moderniškas 2 
šeimynų namas, 2 karų gara
džius ir visi vėliausios mados 
įtaisymai. Atsišaukite tuojau. 
Namas randasi Hardy St., So. 
Boston. Tel. Arnold 5448.

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, kieto medžio grindys, bal
tos sinkos, basmente apartmen- 
tas, 4 toiletai, arti nuo Ashmont 
station — 2 minutės eiti. Atsi
šaukite: J. T. Madden, 93 Ash
mont St., Dorchester, Mass.

(6-10-14)

REIKALINGAS vartotas auto
mobilis nuo privatiško savinin
ko. Pageidaujama vėlesnės ma
dos automobilį. Užmokės cash 
pinigais. Atsišaukite “Darbi
ninke”, 366 W. Broadway, arba 
62 G St., So. Boston, Mass.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

J. VENSKEVIČIUS iš Scran
ton, Pa. rašo: “Šiuomi noriu 
pareikšti jums nuoširdų ačiū už 
prisiųstą man gražų sieninį ka
lendorių, kuris visiems taip pa
tinka. Kalendoriaus spausdini
mo lėšoms siunčiu $1.00”.

VYČIŲ “WHIST PARTY”

įvyks ketvirtadienį, balandžio 
9, 1942, Vyčių kambaryj, 137 
Emerson St., South Boston. 
Pradžia 7:30 valandą vakare. 
Įžanga tiktai 35c. (įskaitant

po Velykų vakarą.
Komisijoje yra panelės — M.

Kleponytė, E. Valytė ir P. Ži
bi ūtė. A.E.L.

150 m. amžiaus.

• Tikėkite, ar ne... Amerikoje 
yra žydų apie keturi ir pusė mi
lijonų. New Yorke jų yra virš

Oueen Aim Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

LANKĖSI
Šeštadienį, bal. 4 d. “Darbi

ninke” lankėsi nuoširdi “Darbi
ninko” rėmėja ir sena skaityto
ja Eva Kuderauskienė su savo 
dukrele Onute ir atsilankymo
proga pasipirko gražų General bendrdarbiauja.

Electric radio. Taipgi, ponia 
Kuderauskienė prisiminė, kad 
Darbininkų Radio koncerto ne
mažai tikietų pardavusi. Jos 
dukrelė Onutė labai gražiai lie
tuviškai rašo ir “Darbininkui”

Po sunkaus dienos 
darbo dirbtuvėje. .
L*.

v * a t- f-V -5

PICKWI(K
"ALE that is ALE"

MfWCO »v t CO »•»< MNCt ’«T0

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų tr 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasolinį pas mus.

Nuvalom purvinus karus Ir 
iigrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

5*1 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S-BarasendosirSūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMS

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph V. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakt}

Koplyčia Šermenims Dykai 
ToL ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną tr nakt} 
Koplyčia Šermenims dykai
t T NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0955 
Tel. ŠOU Boston 2609



Antradienis, Balandžio 7, 1942

Armijos Diena Paskelbta
Prezidentas Rooseveltas,« Prezidento proklamacija 

paskelbdamas balandžio 6 skambėjo — 
d. kaip Armijos Dieną, pri- “Paskelbiau balandžio 6 
žadėjo, kad Amerika, jei- d., Armijos Dieną. Šįmet 
gu visi atliks savo parei- diena reikšmingesnė negu 
gas, laimės šį karą kaip ji kada nors buvo. Mes daly- 
laimėjo visus karus, ku- vau jame visuotiname kare 
riuose ji dalyvavo. apgynimui mūsų teisių ir

Pranešime su proklama- laisvių, 
cija, prezidentas rimtai į- “Armijos Diena tapsta, 
spėjo Jung. Valstybių fakte> visapasaulinio karo 
žmones, jog sis didžiausias Yra diena, kurioje
iš visų karų palies kiekvie- y— mQSų piliečiai civili- 
no amerikiečio gyvenimą, nįuose darbuose turi remti 
ir kad mes visi turime pri
sidėti prie bendro saugu
mo dideliu pasiaukavimu.

Prezidentas sakė, kad 
tauta, sujaudinta “Ašies 
viliugyste ir atsižadėjimu 
visų idealų garbės ir tei
sybės ir dorovės, kuriuos

mūsų ginkluotas jėgas, 
nes tik suvienytoms pa
stangoms visų mūsų jėgų 
— armijos, laivyno ir civi
linių žmonių — apturėsi
me tą galybę, kuri sunai
kins mūsų prieešą.

Niekada mūsų visoj —
kaipo laisva tauta po Die- 165 m _ istorijoj kaiRO 
vu mes gerbiame , prade- laisva Respublika po Die- 
3° mobilizuoti piliečių ar- vu mū ginkluotos jėgos 
miją is visų luomų ir ren- tiek daug mums reiškg E.
giasi įvykdyti tą pergalę, same didžiausiame kare, 
kun bus laisves ir taikos karas kuris kaip norg pa.
tvirtovė 

Kad mūsų ginkluotos jė
gos būtų tinkamai įreng
tos pergalei, Prezidentas 
Rooseveltas patarė Ameri
kos žmonėms rimtai pa
galvoti apie jų pačių milži
nišką atsakomybę.

Tinkama, jis sakė, kad 
tie, kurie veikia už linijų 
pasiryžusiai nutartų “kad 
jie darys viską kas bus ga
lima kuogreičiausia paga
minti ginklus ir karo reik- 
menus, kurie būtinai rei
kalingi piliečių armijai”.

lies kiekvieną iš mūsų. 
“Mes laimėsime šį karą,

kaip mes laimėjome kiek
vieną karą, kuriame daly
vavome. Mes kovojame su 
bendra jėga laisvų vyrų, 
Lincolno žodžiais — žmo
nių (jėga), (tarnauja) 
žmonėms, dėl Jung. Vals
tybių liaudies.

“Mūsų Armija yra lais
vės medžio milžiniška ša-

DAR B I NINKAS —— —r. T—

LITUANISTIKOJ MUZIEJUS

Dr. Aleksandras M. Račkus 
steigia Lituanistikos Muziejų.

Prašome visų lietuvių patrijo- 
tų neatidėliotinai rinkti lietuvių 
kultūrinio gyvavimo relikvijas 
ir padovanoti muziejui.

Ypatingai pageidaujama se
kanti esksponatai ir archyvinė 
medžiaga: —

1. — Lietuviškų Draugijų vė
liavos.

2. — Lietuviškų Kareiviškų 
Draugijų uniformos ir ginklai.

3. — Lietuviškų Draugijų šar- 
fos, ženkleliai, konstitucijos, 
aplikacijos, antspaudos, seni 
čarteriai, kvitų bei liudijimų 
pavyzdžiai, visokie formaliarai

se. Po to, reikia išskalbti 
muiluotame vandenyje ir 
perskalauti švariame.

Iš medvilninių ir vilno
nių medžiagų — plaunant 
praskiestoje citrinos drus
kos rūkštyje.

Iš šilkinių medžiagų — 
spiritiniu muilu. “L.”

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

Pacifiko prieš-lėktuvinis pabūklas, kurių yra nemažai sėdinčių ap
saugos lizduose ir laukiančių netikėto priešo puolimo.

Kaip Laimėti Pasisekimu? DĖMIŲ VALYMAS

RIEBALŲ DĖMĖS
Dėmes reikia valyti tuo

jau, įsisenėjusios daug 
sunkiau valosi.

Valyti reikia švariu sku-
kos tradicijos, tradicija, j sų darbo dienos bus be tu- kio žmogaus, kuris, jei durėliu arba gabalėliu va-

Esame kupini dvasios, be jokios žodžių jūros, 
Planuojame, plušame, dir-; tuojau daro, ko gyvenimas 
bame! Nujaučiame, kad iš jo reikalauja, 

ka. Yra gyva dalis Ameri- būsime atsakingi, jei mū-1 Nieko gero nebus iš to-

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siuskite: “Dar
bininkas“, 366 W. Broadivay 
Po Roston. Mass.

kuri prasidėjo su Israel rinio, be našių veiksnių.
Putnam, kuris apleido sa- Tad kaip veikti? Kurių pavyzdį ir paprašysi nuei 
vo žagrę Naujoj Anglijoj smegenų kiekvienas mo- {ti į tam tikrą krautuvę ir

derniškai pažangus kata
likas privalo turėti? Atsa- 

joj, vyrai visų amžių visa- kymas aiškus — nedaug 
da apleido oavo ramius kalbėti, savo uždavinį ge-

ir stvėrė šautuvą kovoti 
Bunker Hill. šioj tradici-

jam, sakysim, duosi voko tos nuo kraštų į vidurį.
Iš lininių ir medvilninių 

medžiagų dėmės išeina 
plaunant pamuilėmis. 

Šilkinės ir vilnonės me-

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN -A-MINT einant 
gulti — sekanti rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

darbus kovoti už tą, kas 
jiems yra brangiausia — 
nuo Lexington iki Argon- 
ne.

“Taikos laiku mes nelai
kome milžinišką stovinčią 
armiją, kuri galėtų išgas-

rai pažinti ir veikti. Grei
tai veikti, jei reikalinga, 
tačiau taktiškai ir protin
gai. Ir visad baigti, kas 
baigtina.

Gal kas pasakytų, kad į 
mane niekas jokiais reika-

nupirkti 100 tokių vokų, 
ims tau ir pakels ištisą ei
lę klausimų: Ar tai skubu? džiagos dėmes reikia valy 
Gal galiu ir kitoj krautu
vėj pirkti? Ar būtinai to
kio formato? Ar mano

ti košele iš benzino ir kra
kmolo. Medžiagą patiesti 
ant švaraus skuduro, už-

dinti mūsų kaimynus ir iaįs nesįkreįpįa, įr išviso 
prislėgti žmones. Bet kada mano veikla niekam nerei. 
tironas is uzjurių grasina į kalinga. Tažiau> jei esi ka. 
mūsų laisvei, mūsų pilie- talikas ar nori būti geras 
čiai prisirengę kalti ir var-. kabaiįkaSj tuoj pastebėsi, 
toti ginklus reikalingus kad kasdien yra tūkstan

čiai progų veikimui ir ku-mūsų piliečiams karei
viams, mūsų draugams, 
mūsų giminėms ir kaimy

nas nevisada panaudoji. 
Gal reikėjo ką nors teisė-

nams ir vyrams visų musų ui pagirti> o ėmei u pa
ginkluotų jėgų, kuriuos gyrimo žodį ir užslėpei sa- 
visus mes gerbiame Armi
jos Dienoje”. FLIS.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Cpfeimbia Rd., 

SoutlFSoston

vy; gal buvo proga links 
ma dainele pradžiuginti 
namiškius, o ėmei ir nuty
lėjai. Reiktų tau sukalbėti 
maldą, o imi ir neatrandi 
tam laiko, reiktų padrąsi
nančio žvilgsnio, o imi ir 
neparodai. Kai kada net 
traukies iš kelio kiekvie
nam didesniam jėgų įtem
pimui, bėgi nuo to, kur 
junti, kad reiks kiek dau 
giau dėmesio atkreipti, 
budresniam būti... 
Gyvenime gi reikia būti 
akylam.

Šimtus mažų dalykėlių 
nepaleisti vėjais! Ir maži 
dalykai sąžiningai ir su 
meile atlikti padaro mūsų 

{gyvenimo dienas turtin- 
| gas ir pilnas, žmogus tam
pa našus veikėjas.

Svarbu įsigyti pasitikė
jimą ir gerą vardą. Jei no
ri gyvenime susilaukti pa
sisekimo, privalai be jokio 
delsimo, be jokio asmeniš
ko apsiskaičiavimo kiek-

draugė negalėtų šį reikalą Į tepti košele ir, uždengus 
švarų sugeriamąjį popie
rių, laidyti karštu prosu. 
Po to, išpurtyti arba išva
lyti šepečiu. Jei iš karto 
dėmė nepranyksta — pa
kartoti.

Riebaluotas vietas šilke 
galima valyti benzinu, o 
paskui jas, dar drėgnas, a- 
piberti krakmolu.

Iš aksomo ir pliušo dė
mes galima valyti terpen
tinu, benzinu arba karštu 
smėliu, kuris įpilamas į 
maišelį ir juo lengvai tri
nama benzinu suvilgyta 
dėmė.
RAŠALO DĖMĖS

Iš lininių ir medvilninių 
medžiagų imti praskiestu 
actu, spirite ištirpintu 
muilu, citrinos sunka arba 
citrinine druska. Po to, iš-

atlikti? Ar galiu daugiau 
kaip šimtą vokų pirkti ? Ar 
esate tikri kad toje krau
tuvėje kitokių vokų nėra? 
Ir kas svarbiausia: po to
kio klausinėjimosi tik
riausiai nupirks netiku
sius vokus.

Ir kiekvienas žmogus ga
li savy rasti panašių daly
kėlių. Sakysim, gal kurį 
šiokiadienį galėtų išklau
syti šv. Mišių. Bet... tuoj 
ima svarstyti: — kažin ar 
nesijaus dienos metu pa
vargęs, jei dabar ankščiau 
atsikels? Iš viso, ar neuž
tenka, kad sekmadieniais 
ypatingai pamaldus būna? 
Dabar žiema šalta. Ar ne
geriau palaukti pavasa
rio?

Arba — gavo laišką, ku
riame draugė prašo pagel- į plauti, 
bos. Paprastai reiktų tuo- Iš šilkinių medžiagų —
jau duoti atsakymą, su
teikti pagalbos. Bet... pa
galvoja: gal patogiau bus 
rytoj? Ar negeriau vieną 
dieną palaukti? Gal rytoj 
atrasiąs ką nors, kurs jį 
pavaduotų? Ir kuriam tik
slui tuojau atsakinėti ? 
Staiga ir nudvejoja. Ka
žin, ar verta atsakyti? Gal 
kiti pastebės, kad jai pa
dėtų? Kaip čia surasti to
kį būdą, kad niekas nepa
stebėtų, kad teikiu pagal
bą?

Šitokiais atvejais kaip

šiltu sūriu vandeniu arba 
pamuilių ir amoniako mi
šiniu.

Iš vilnonių medžiagų — 
glicerinu; iš baltų vilnonių 
— citrinos rūkštimi arba 
rūgusiu pienu. Paskui tas 
vietas perplauti šiltame 
vandenyje.
DEGUTO DĖMĖS

Kiaušinio trynį sumai
šyti su terpentinu, aptepti 
dėmę, įdėti tarp sugeria
mųjų popierių ir laidyti. 
Panašiai galima valyti su 
žibalu, nesūdytu sviestu

Niekad ncpilk vandenio 
ant degančių taukų. Miltai 
arba smėlis užgesys lieps
ną, arba skarmalas užmes
tas ant liepsnų užgesins 
ar sumažins ugnį iki kuo 
kitu pasigelbėsi.

Kuomet nudegi pirštus, 
uždėk tuoj miltų ir skaus
mo nejausi. Miltai apsau
goja nudegimą nuo šalto 
oro.

Lengviausias būdas nu
valymui pečiaus yra su
šlapinant skarulį kerosinu 
ir šveičiant visą pečių.

Įdėk kokunatį į pečių 
keliom minutom pirm per- 
skėlimo. Šiluma padaro 
taip, kad lengva nuimti 
mėsą nuo lukšto.

Popieriniai rankšluoš- 
čiai yra labai patogūs vir
tuvėje, ypač po vartojimo 
žuvinių ir kitokių gilių 
kvapų daiktų.

Keli lašai amonijos van
denyje, kuriame mazgoja
ma vilnoniai ir flaneliai, 
padarys jų spalvą aiškią ir 
palaikys audimą minkštu.

Nulupimui obuolių grei
tai užpilk ant jų karšto 
vandens ir uždenk. Tegul 
pastovi dešimts minutų ir 
oda nueis lengvai.

Išvalymui vaistų bon- 
kos, kuri turi vaistų kvap
snį, pripilk bonką pusiau 
šaltu vandeniu ir įdėk 
šaukštuką sausos muštar- 
dos. Kratyk viską ir leisk 
pastovėti kelias valandas, 
paskui perplauk bonką.

Prašalinimui karščio žy
mių nuo mahogany rakan
dų užpilk keletą lašų kam
paro ant žymių ir lai susi
geria. Paskui šveisk mink
štu skuduriu, trinant tvir
tai ir greitai. FLIS.

bei spausdiniai; maršalkų juos
tos, kepurės, šalmai bei lazdos; 
pirmininkų ir valdybų insigni
jos, ir t.t.

4. — FOTOGRAFIJOS: — 
Lietuviškų Kareiviškų Draugi
jų, idėjinių bei pašelpinių drau
gijų, Seimų, valdybų, komitetų, 
delegacijų, demonstracijų, pa- 
gerbtuvių, paradų, svarbių lie
tuvių istorijai įvykių, veikėjų, 
artistų, lietuvių kultūrinių įstai
gų (bažnyčių, mokyklų, salių), 
lietuvių prekybos bei pramonės 
įstaigų, tipingų lietuviško gy
venimo vaizdų. Ypač pageidau
jama fotografijos iš darbuotės 
kuomet Amerikos lietuviai tei
kė pagalbą Lietuvai. Pageidau
jama, kad užpakalinėje fotogra
fijos pusėje būtų užrašyta var
das, vieta ir data.

5. — Visokie ženkleliai, me
daliai, medalijonai, žiedai, že
tonai ir paliūdijimai, kokie bu
vo duodami už aukas laike rin
kliavų, jubiliejų, demonstraci
jų .iškilmių .tautos ššvenčių ir 
t. t.

6. — Labai svarbu Muziejui * 
PLAKATAI, posteriai, progra
mai, pakvietimai, albumai, al
manachai, metraščiai, kalendo
riai, tikietai ir tt.

7. — Istorikams tyrinėti be* 
patikrinti faktus, svarbu yra: 
LAIKRAŠČIŲ komplektai ir 
paskiri senų lietuviškų laikraš
čių numeriai, visoki spausdiniai 
svetimtaučių kalbose apie Lie
tuvą ir lietuvių reikalus, įvai
rios lietuviškos knygos, knygų 
katalogai ir t. t.

8. — Taipgi svarbu: tautiški 
paveikslai (Kražių Skerdynės, 
Lietuvos Kunigaikščių ir t. t.), 
lietuviški atvirukai, karikatū
ros vinjetės, senoviški kviet- 
kuoti su pasveikinimais laiškai, 
lietuvių dailininkų kūrinių re
produkcijos, lietuviškos gra
viūros, paveikslėliai su lietuviš
kais užrašais, primicijų paveik
slėliai, misijų bei lietuvių baž
nyčiose įvykusių iškilmių pa
veikslėliai, mirusiųjų paminėji
mui paveikslėliai, kalėdojimo 
paveikslėliai ir tt.

9. — Muziejui labai pageidau
jama: — archyvai, protokolų 
knygos, dokumentai, rankraš
čiai, memorandumai, peticijos, 
visuomeniški laiškai ir visokie 
raštai įrodanti lietuvių kovą už 
Lietuvos Nepriklausomybę ir 
lietuvių tautos reikalų gynimą.

10. — Taipgi pageidaujama: 
Lietuvos Pašto ženklai, ypatin
gai svarbu per paštą atėję A- 
merikon iš Lietuvos vokai (en- 
velopes) su visomis markėmis 
bei antspaudomis.

Muziejuje bus saugojami nuo 
susinaikinimo viršminėti litua
nistikos eksponatai, kurie bus 
svarbūs istorikams. Kviečiame 
visus lietuvius į patrijotinę tal
ką. Visus daiktus siųskite že
miau patiektu antrašu. Už per
siuntimo lėšas su dėkingumu 
bus atlyginta. »

DR. AL. M. RACKUS
1853 W. 35th St. Chicago, III.

PHONE j 
So. Boston ’ 
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DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ........................................ $2.00
Imant sykį į savaitę metams.........$2.00
Pusei metų ................................... $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
■3f6Vyest,Ęii>«Įway,'Oįk>uth Bosfįp, Mass.,f*
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